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 متهيد

خليارات توسيع اب يسمح ألنه ومالية لطاملا كان النمو االقتصادي على رأس أهداف أي سياسة اقتصادية  
 لقدو  الصحة.و التعليم، و مثل الرعاية االجتماعية، وبشكل أفضل ويساعدها على القيام مبهام هامة  ،أمام احلكومات

وهلذا . يهف انل موضوع النمو حيزا كبريا يف النظرايت االقتصادية الكلية وذلك ألمهية معرفة وحتديد العوامل املؤثرة
لوصول إىل لوحتليل العديد من النماذج االقتصادية على املستويني النظري والتطبيقي  دراسةعلى  االقتصاديونعمل 

  .تيريات األرر اجتاه العالقة بينه وبني املحتديد و  احملددة لهللعوامل صياغة وحتديد الدوال ذات املقدرة التفسريية 
هذا التساؤل   ؟قد أثري تساؤل رئيسي حول موضوع النمو والتنمية متثل يف: ما الذي حيدد ختلف أو تطور االقتصادلو 

 األدبيات والدراسات النظرية والتطبيقية إال تطور وما ،آدم مسيت إىل يومنا هذا التنموي منحمور تطور الفكر  كان
 زاوية التحليل. وارتالف وجهات النظر  لتبايننتيجة 

على دور االدرار والرتاكم الرأمسايل يف إحداث منو قصري األجل،  من جهتها النمو الكالسيكيةنظرايت  تؤكدو 
يؤدي  هذا األرري ،طويل األجل إال إذا حدثت عوامل رارجية مثل التقدم التقيننه ال ميكن حدوث النمو أوعلى 

 األجل معدالت النمو يف يسبب تزايدهو ما و  ،إىل عدم اخنفاض اإلنتاجية احلدية لرأس املال مع زايدة االستثمار
كم ال ميكن التح خلارجية اليتلعوامل اترجع هذه النظرايت جزءا كبريا من النمو االقتصادي ل ،ونظرا ملا تقدم الطويل.

ت ذات اقتصاداي توجد يف املقابل أن النمو طويل األجل هو منو رارجي. :أي ؛االقتصاديفيها بواسطة النظام 
 على أنهذا يدل و  نمو،المعدالت تباين لنتيجة ا والتقدم التكنولوجي لكن االستثمارمعدالت متقاربة يف معدالت 
لعوامل دراسة املؤشرات الكمية وافقط بو  االكتفاءاج إال مقارابت أكثر تعمقا من عملية النمو عملية معقدة حتت

إن فشل مناذج النمو اخلارجي يف تفسري سبب ارتالف معدالت النمو االقتصادي بني الدول اليت هلا نفس   .املادية
 باينفسري التتحاولت  األرريةهذه  .رليحديثة عرفت بنماذج النمو الدامنو ظهور مناذج  إىلاملستو  التقين أد  

حمفزة ة ييئة متكينس املال، وبأفالنمو حيتاج إىل عملية تكوين ر ، النظام االقتصادي والسياسات املتبعةتفاعالت ب
تسقط  ليس هبة قينالت املستدام، فالتقدمالتكنولوجي الذي يقود النمو والتنوع التقدم  إحداثوسياسات فعالة قصد 

  .والسياسات املتبعة حمصلة للنظام االقتصاديما هو  رالنمو اخلارجي بقد مناذج ادعتكما من السماء  

التوجهات احلديثة يف التحليل الكلي للنمو االقتصادي طويل األجل على حمددات النمو ذات  وقد ركزت
اج واإلنتاجية فالنمو والتنمية هي إحد  وظائف اإلنت ؛هنا كانت اإلجابة واضحةو  التقين.التأثري اإلجيايب على التطور 

كذلك كان االقتصاد منتجا سيكون غنيا ومتطورا وإن مل يكن    إذا"  (North) حسب نورثف .اقتصاديف أي 
أن رايدية األعمال الذي ير   (Schumpeter)  هالذي ذهب إلي نفسه ، وهو االجتاه"فقريا ومتخلفا سيكون
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 من رالل اخللق املتواصل لسلع جديدة وأساليب وأسواق جديدة ستحقق معدالت منو طويلة األجل.واالبتكار 
النظرايت االقتصادية اليت حاولت تفسري النمو هي نظرايت جامدة تفتقر للديناميكية من رالل ير  نورث أن 

در حديثها عن طريقة يق النمو بقفهي ال ختربان عن كيفية حتق ؛فرتة زمنية معينة راللي ألداء االقتصادلحتليلها 
من  تعاينلنامية اأسواق الدول  ظلت يف املقابليف الدول املتقدمة.  وحتسني أدائها عمل األسواق اليت مت تطويرها

معادلة  إحد  طريفثل إال ميال  حسب نورث ايلمسأالعملية اإلنتاجية والرتاكم الر  نإ. األداء التشوهات وضعف
التفاعالت  ومستو لفهم النمو البد من فهم الطرف األرر للمعادلة املتمثل يف إدرال السلوك اإلنساين و النمو، 

  هذا الصدديقرتح نورث يفهلذا و  يف الدول النامية. وحتسني أدائها ،الفعالة ودوره يف رلق األسواق ،االجتماعية
االقتصادايت حملققة يف ا األجل ةطويل االقتصادي يف معدالت النمو يشرح التباين تفسريكملؤسسات  تتعلق ابمقاربة 
التمكينية  يف البيئة ختتلف لكن يف املقابل ،معدالت االستثمار ونفس معدالت التقدم التكنولوجينفس متلك اليت 

دة عن املقارابت املادية بعي اجملتمعيف  االقتصادي بعوامل جوهرية النمويرتبط على هذا األساس و  .واجلودة املؤسساتية
تعمل على ليت ا قوة إنفاذ العقود واستقاللية القضاءو  ،محاية احلقوقو سيادة القانون، و ، مثل احلكم الراشد البحثة
قيق النمو هنا وفقط تصبح عملية الرتاكم الرأمسايل وإمكانية حت ؛قة يف االقتصادمستو  الثو رأمسال االجتماعي الزايدة 

 .وممكنة سهلة يةاملستدام عمل

أو ما  املايل التطورايت مستو النماذج احلديثة  يفواسعا من بني احملددات اليت أرذت حيزا كبريا وجدال و 
 املوارد وتوفريصيص وختتيسري املعامالت،  على كمؤسسة تعمل  وجود نظام مايل فعال وضرورة ،يعرف ابلتنمية املالية

وحتويل م الرأمسايل الرتاك معدلوزايدة  ،يؤدي إىل زايدة الثقة يف االقتصاد ام تسيري عدم متاثل املعلوماتو السيولة، 
 ,Golsmith)كل من ويذهب يف هذا االجتاه   . املدررات الوطنية إىل استثمارات أكثر مردودية وإنتاجية

Shaw and Gurly) ع مأن قدرة املؤسسات املالية على تعبئة املدررات وزايدة حجمها يف اجملت حيث يقرون
هب إليه ذي ذال االجتاه نفسه على زايدة االستثمار ومعدل تراكم رأس املال. وهو من رالل آلية التحويل تعمل

(Shaw & Machkinnon)  القيود املالية والقانونية على األدوات املالية تعيق أن من رالل التأكيد على
إىل رفع القيود  دعياا ذوهل ،ايدة الدرل الوطينحتسني ظروف املعيشة وز ، كما تعيق عملية عملية النمو االقتصادي

وحتسني ، وازنحلة التوالوصول للمر التطور املايل  املؤسساتية لتحقيقوحترير القطاع املايل من رالل إزالة مجيع القيود 
 االستثمار كما ونوعا.

 مة ومكملةداع وجود مؤسساتكما أن   ،على تسيري وتوفري املعلومات وجود نظام مايل متطور وفعال يعمل
أحد أهم املتطلبات األساسية لتحقيق النمو االقتصادي طويل األجل. هلذا  هواحلقوق  ومحاية ،العقودإنفاذ  تضمن
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من مناذج النمو الدارلي إبدرال مستو  التطور املايل كأحد عوامل وحمددات النمو االقتصادي  العديدقامت 
 للنمو. ةالتطور التقين املسبب تأحد العوامل األساسية لرفع معدال عتربتهوا

 تحاول ليتا األدبيات االقتصاديةكبري يف   ابهتمامالعالقة بني التمويل والنمو  حظيتعلى هذا األساس و  
 دوجو  على أكيدذلك الت، بل أكثر من قتصاديبني تطور النظام املايل والنمو اال أتثري إجيايبالتأكيد على وجود 

ل وأن الدول النامية تستطيع حتقيق التنمية املنشودة من رالن التطور املايل يسبب النمو االقتصادي، أبشواهد 
 انلقخياالقتصادي   أن التنمية والنموني. لكن يف االجتاه املقابل ير  بعض االقتصاديقطاعاهتا املالية إصالح وتنمية

وأن القطاع املايل ومن رالل مؤسسات الوساطة املالية  ،الطلب على أنواع جديدة من اخلدمات والرتتيبات املالية
للنمو  وجود شواهد تؤكد أن التطور املايل اتبع. هذا االجتاه يشري إىل ه املتطلبات اجلديدةذستجيب هليسوف 

 تصادايت الدول النامية. اقاملبالية يف دور التمويل والقطاع املايل يف  ، ومن مت ال جتباالقتصادي

تخطيط سلكت فيه الدولة بعد االستقالل أسلوب الوهو اقتصاد اجلزائري منوذجا القتصاد انم  دميثل االقتصا
 .ر والنموابالقتصاد الوطين إىل درجة متقدمة من التطو  والوصول ،االنتعاشلتحقيق  كوسيلةاملايل   والكبح ،املركزي
 ،والنقدية للمتيريات املالية اعتبارقطاعها املايل من أجل متويل املشاريع املخططة دون  ، سخرتساسا األذعلى ه
هنيار أسعار البرتول والكساد او  1986ولكن مع ظهور أزمة القطاع املايل.  علىقطاع احلقيقي اللك أولوية ذب جمسدة
 قناةما هو إال  ي النظام املايل اجلزائر وأن  ،من االقتصاد الريعي الرفاهية و  االنتعاش حتقيق استحالة تأتضح العاملي

التنويع وتطيى تضح جليا أن االقتصاد اجلزائري يفتقد للفعالية و أو ضعيفة املردودية، ستثمارات او ضخ األموال ملشاريع ل
 اتالنشاطمل جموهيمنة املؤسسات والبنوك العامة على  ،واألسواق عليه عدة تشوهات نتيجة القيود على األسعار

الت إىل تدهور معد ذلك كله أد  ،ةق املوازياسو وظهور األ ،تعدد أسعار عملة الصرفإضافة إىل ، ةقتصادياال
لنتيجة تدهور اكانت و   ،تراكم رأس املال وضعف االدرار احمللي وتدين اإلنتاجية يف معظم القطاعات  االقتصادية

اجلزائرية  احلكومة علىفرضت هذه الوضعية  .املاليةالوساطة لوظيفة  اتم  معدالت النمو االقتصادي مع غياب
الرأمسايل من رالل البحث عن اإلجراءات واإلصالحات اليت من  النهجاالشرتاكي لتطرق ابب لنهج الرتاجع عن ا

 هنا تصحيح التشوهات وحتقيق النمو املستدام.أش

يعد هذا و إصالح نظام التمويل، القطاع املايل و  لعملية حتريرتحضري المرحلة  1986تعد مرحلة ما بعد و 
على إجياد وضع مالئم وسياسة فعالة من كومة لذلك عملت احل ،اخلطوة األساسية لإلصالح االقتصادياألرري 

يعات والقوانني والتشر  ،وظيفة الوساطة املالية من رالل اإلصالحاتل األمهيةوإعادة  لتمويليأجل دعم نظامها ا
ل واصتتل ،املتعلق بقانون النقد والقرض 10-90مث قانون  06-88قانون و ، 12-86االقتصادية بدءا من قانون 
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فع القيود ر اإلصالحات  كان هدف هذهطبعا   اإلصالحات اخلاصة بتنظيم والرقابة واإلشراف على النظام املايل.
ن التحول إىل نظام مايل جديد يتسم ابلتنافسية ومبادئ السالمة واالستقرار مالقطاع املايل و  املالية والقانونية على

نمو طويل وحقيقية يف عملية التنمية االقتصادية وحتقيق ال فعالةعلى املشاركة بصورة  قادررالل إحداث تطور مايل 
 األجل. 

 اإلشكالية

 التايل:التساؤل الرئيسي  حمورهامن رالل ما سبق تربز إشكالية هذا البحث 

يف اجلزائر  التطور املايل تستوىمل كان  هلمبعىن  ،تزامن التطور املايل والنمو االقتصادي مدى صحةما    
 ؟القصري والطويل نياألجلي يف االقتصاد النموأتثري على 

 التساؤل الرئيسي تربز األسئلة الفرعية التالية:هذا ومن رالل 
  تطور املايل يف مستوايت الو يف معدالت النمو االقتصادي  املوجودالتباين احلديثة كيف فسرت النظرايت

 ؟األنظمة املالية احلديثة
  يف األجل  االنتقالو تأثري الما هي قنوات و  االقتصادي، بني التطور املايل والنموما طبيعة العالقة السببية
  الطويل؟
  ة؟اقتصادايت الدول الناميهل العالقة بني التطور املايل والنمو االقتصادي عالقة حامسة وراصة يف 
 ؟ويلأتثري إجيايب على النمو االقتصادي يف األجل القصري والط يف اجلزائر هل كان ملستو  التطور املايل 
  م املايل؟الوفرة النفطية على فعالية وتطور النظا وما مد  أتثريما مستو  التطور املؤسسايت يف اجلزائر  
 ؟اجلزائري النموذج التمويلييف  الديناميكيةقة كيف ميكن زايدة مستو  التفاعل والعال 

 لفرضياتا
 لإلجابة على التساؤل الرئيسي واألسئلة الفرعية مت وضع الفرضيات التالية: 

 سات فكلما كانت هناك مؤس ؛بني الدولمعدالت النمو  تباينيف تفسري  احامس ادور  تلعب املؤسسات
 مصادر األعراف القانونية ارتالفكما أن   زاد النمو االقتصادي.كلما   مايل الرتاكم الرأسلة لعملية مداعمة ومك

 يثة.األنظمة املالية احلدمستوايت التطور املايل يف  تباينالعقود يفسر  ذومستو  محاية احلقوق وإنفا
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  ل تراكم رأس املال من رالل رفع معدالعرض القائد والطلب التابع تؤثر إجيابيا على النمو االقتصادي سببية
 .وزايدة التنوع التكنولوجي

  ارتالف ظروف الدول النامية وتشوهات أسواقها وضعف أنظمتها القانونية جيعل من عالقة التمويل والنمو
 عالقة غري حامسة.

  االقتصادي وابلتايل:  النمو آاثر إجيابية علىوإحداث التأثري  عتبة يصلمل مستو  التطور املايل يف اجلزائر 
 النمو االقتصادي يف األجل القصري يؤثر على لتطور املايل الا. 
 التطور املايل ال يؤثر على النمو االقتصادي يف األجل الطويل. 

  عطل  اممالفجوة املؤسساتية والوفرة النفطية أثرت سالبا على فعالية ومستو  تطور النظام املايل يف اجلزائر
 .احلقيقيلقطاع املايل إىل القطاع من ا الـتأثري واالنتقالقنوات 
 عزيز النمو االقتصادي من شأنه ت القطاع املايل توسيعو  الشمول املايل، اسرتاتيجيةوتبين  تعميق النظام املايل
 .اجلزائريف 

 مهية الدراسةأ
من جهة فانس، بعدم التجعالقة التمويل والنمو االقتصادي متيزت الدراسات اليت تناولت  األمهية العلمية:

 معدالت مرتفعة من التطور البنكي ودرجة عالية من سيادة القانونو الدول املتقدمة تتميز بــ: أسواق مالية متطورة، 
رالل رفع معدالت ن م التمويل والنمو االقتصاديبني والتأثري مستو  التفاعل  إىل زايدةؤدي يمما واجلودة املؤسساتية 
يق األسواق املالية ضبالعالقة يف الدول النامية تلك  تتأثروجي. يف املقابل حداث تنوع تكنولإتراكم رأس املال و 

ني قطاعها املايل ب التفاعلسلبا على مستو   يؤثرمؤسساهتا مما  جودة وضعف ،جود درجة عالية من الرتكز البنكيو و 
 دراسة حمددات تتمثل يفتسليط الضوء على نقطة جوهرية  قيد اإلجناز حتاول الدراسة ا األساسذعلى هو احلقيقي. و 

ابلتايل إمكانية و  انم يعاين الكثري من االرتالالت االقتصادية واملؤسساتية، اقتصاديف  وأسباب حتقيقه التطور املايل
  .من رالل إتباع سياسات اقتصادية ومالية مناسبة زايدة مستو  التفاعل بني املتيريين على املد  الطويل

املايل  نظامتطور ال مستو دراسة تكمن هذه األمهية من رالل الدراسة التطبيقية وحماولة  األمهية العملية:
هذه وتعترب  .يدمعدالت النمو االقتصادي احملققة ابستخدام مناذج القياس االقتصا يفذلك  أتثريوقياس  ،اجلزائري
 رالل:ن مالقطاع املايل والبنكي  تطورذلك على مستو   وأثر ،املاليةدراسة تقييمية ملسار اإلصالحات الدراسة 

عالقة وجود باحلكم  ؛ ويتيح ذلكاالقتصاد اجلزائري احلقيقي يفمعرفة مستو  التفاعل بني القطاع املايل والقطاع 
 ،عن الدائرة احلقيقية الدائرة املالية انفصالوابلتايل  ،أصالتفاعل وجود  أو عدمبني التمويل والنمو االقتصادي  وأتثري
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الديناميكية التفاعلية  العالقة إعادة تفعيلصالحية قصد إ وابلتايل فتح ورشات ،نقاط الضعفمبعرفة ذلك نا يسمح لو 
 التأثري.وقنوات 

 أهداف الدراسة

 نسعى من رالل دراسة هذا املوضوع إىل:
  ويني العالقة بني التطور املايل والنمو االقتصادي على املست لدراسة وحتليلحتديد االرتالفات املنهجية

 النظري والتطبيقي.
  النمو االقتصادي التطور املايل و  بني مستو الدراسة التطبيقية للعالقة قصرية األجل والعالقة طويلة األجل

 .الةلكل ح ةبتحديد السياسات الالزممما يسمح لنا  ،مستو  التفاعل بينهمااحلكم على و يف اجلزائر 
   يف:املتمثلة و  ملاليةللتنمية االتعرض ملستو  تطور النظام البنكي يف اجلزائر من رالل دراسة األبعاد األربعة 

 املايل.النظام واستقرار العمق املايل، الشمول املايل، فعالية 
 من رالل دراسة مؤشرات: سيادة القانون وحتديد الفجوة املؤسساتية دراسة مستو  التطور املؤسسايت ،

إلصالح الواجب من ورشات ا  األرر  وانبستقاللية القضاء، وابلتايل معرفة اجلواالعقود  ذمحاية حقوق امللكية، إنفا
 فتحها لتحقيق النمو املستدام.

  وراصة النمو رارج قطاع احملروقاتمعرفة حمددات النمو االقتصادي يف اجلزائر. 
 نظرية  رتبار صحةا(La Porta) صادر معالقة بني ال إجيادو دراسة أمهية القانون يف النمو  من رالل
 التطور املايل يف اجلزائر. القانونية ومستو  األصول
  ان من وهل ك ،منذ االستقاللاإلصالحات املالية املتبعة من قبل احلكومة اجلزائرية  دورالوقوف على

يم املناخ وتدع ،اإلشرافو األحسن املضي يف إحداث تعميق مايل للهيكل البنكي من رالل زايدة أدوات الرقابة 
يعاب املدررات الوطنية ستاملؤسسايت أو التوجه إىل توسيع اهليكل املايل من رالل تفعيل السوق املالية القادرة على ا

 .البنكي ص السيولة املتداولة رارج النظاموامتصا

 حدود الدراسة

رالل وصف  ئري مناجلزاوالنظام املايل فيما خيص أبعاد هذا البحث املكانية والزمانية سيتم التطرق لالقتصاد 
 سيتم. يف املقابل 2016االستقالل إىل غاية  اليت تلتوحتليل وتقيم اإلصالحات املالية واالقتصادية رالل الفرتة 

مستو  التأثري وحتديد القياسية وقياس دراسة الأثناء  2016إىل غاية  1980متدة من سنة الرتكيز على الفرتة امل
 العالقة التفاعلية.
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 املنهج املتبع يف الدراسة

 وصفرالل ن م إشكالية هذا البحث وكذا ارتبار فرضياهتا نتبع املنهج الوصفي التحليلي معاجلةقصد  
، اديالتباين املوجود بني الدول فيما خيص معدالت النمو االقتص احلديثة اليت حاولت تفسرينظرايت الخمتلف 

املوجود قصرية وطويلة األجل الوالعالقة السببية  التأثرياملالية، مع حتليل طبيعة  التنميةو وصف مؤشرات التطور املايل و 
 بني املتيريين.

لي ابستخدام على اجلانب التحلي أما يف اجلانب التطبيقي ومن رالل دراسة حالة اجلزائر بطبيعة احلال نركز
 االقتصاد التعرض ألحدث تقنيات من رالل ،جمموعة من التقنيات اإلحصائية والرايضية ومناذج القياس االقتصادي

الذي ميكننا  (ARDL)الزمنية بواسطة مناذج االحندار الذايت املبطئ وحتليل السالسل  دراسةيف  املتمثلةالقياسي 
وطويل األجل. كما نتطرق لنماذج حتليل قنوات االنتقال من رالل كشف العالقة  القصري التأثريمستو  من حتديد 
ن رالل دراسة مناذج ذلك مو  واحلكم على مستو  التفاعل بني التمويل والنمو يف اجلزائر ،تيرياتاملالسببية بني 
(VAR)  طويلة األجل من رالل إجراء  سببيةالعالقة الوحتليل (Toda & Yamamotto). 

 الدراسات التسابقة

 بعد البحث البيبلوغرايف مت حتديد الدراسات التالية: 

 Samouel Beji, Le développement financier pour les pays du sud de la 

Méditerranée à l’épreuve de la mondialisation financière. These de doctorate 

Soutenue   à 2009 à l’université Paris 13.  

وقد  .التطور املايل على النمو االقتصادي ببلوغ حد أدىن من عتبة التطور املؤسسايتأتثري ربط الباحث 
مل تصل بعد إىل احلد  (PSM)بيض املتوسط أن معظم دول جنوب البحر األ إىل الدراسة نتائج هذه توصلت
ايل على النمو اإلجيايب للتطور امل التأثريوالتطور املؤسسايت املساعد على تفعيل  س املال اإلجتماعيأاألدىن لر 

 االقتصادي.

 تطور النظام املايل والنمو االقتصادي، دراسة قياسية لعينة من الدول رالل الفرتة أشواق بن قدور ،
 .2013. أطروحة دكتوراه منشورة سنة 1965-2005
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 تطورجملموعة من الدول مبا فيها اجلزائر من رالل دراسة أثر  (Panel)حتليل منهجية ستعملت الدراسة ا 
تطور املايل على إجيايب لل أتثريفرضية وجود القياسية الدراسة دعمت النمو االقتصادي.  علىاملايل مؤشرات النظام 

النمو االقتصادي وآرر سليب من رالل خماطر عدم االستقرار املايل، لكن من رالل حتليل حماسبة النمو تبني أن 
 تكون عليه يف الدول النامية.جيب أن  عمامسامهة التطور املايل بعيد 

، بينما ملؤسساتيةاالقتصادية وا صائصهادراسة تناولت جمموعة من الدول غري املتجانسة واملختلفة يف رالطبعا 
السالسل تقنيات  ابستعمال بني املتيريينمستو  التفاعل  الدراسة قيد اإلجناز تتناول حالة اجلزائر من رالل دراسة

 .الزمنية

 Miloud Lacheheb, Peter Adamu, Seth Akutson.  Openness, financial 

development and economic growth in Algeria: An ARDL bound testing 

approach. Published on 2014  
 يف :  2014سنة  مقالة  منشورة يف

 (International Journal of Economics, Finance and Management Sciences). 

 صلتتو . التطور املايل على النمو االقتصاديمستو  أتثري لدراسة  (ARDL)مناذج  ونالباحث ستعملا
إىل ضرورة  وادع ون. الباحثوابلتايل ال يشجع على النمو االقتصادي أن أثر التطور املايل مل يكن معنواي الدراسة إىل

يتمثل ايل للتطور امل اواحد امؤشر  استعملتالدراسة هذه املضي يف االصالحات املالية قصد إحداث تنمية مالية. 
لكن فيما خيص  ،يف العديد من الدراسات القياسية وهو مؤشر أستعمل (M2/GDP)يف حجم النظام املايل 

ة تتداول رارج التطور املايل لوجود كتلة نقدية كبري مستو  ميثل حقيقة  ألنه ال استعمالهالدول النامية ينصح بعدم 
 البنكي.النظام 

 لفرتة ا عادل زقرير، أثر تطور اجلهاز املصريف على النمو االقتصادي، دراسة قياسية حلالة اجلزائر رالل
 .2015 بسكرة سنةجبامعة حممد ريضر  . رسالة دكتوراه غري منشورة1998-2012

كان هدف البحث إظهار اآلاثر املرتتبة إلفرازات ظاهريت حترير وعوملة النشاط املصريف على تطور اجلهاز 
إجيايب ولكن  أن التطور املصريف يف اجلزائر يؤثر بشكل الدراسة إىلت . توصليف اجلزائر املصريف والنمو االقتصادي

بقدر ضعيف يف النمو االقتصادي سواء يف األجل القصري واألجل الطويل، حيث أن زايدة مؤشر التطور املصريف 
 .%4.23تؤدي إىل زايدة النمو االقتصادي ب %1حبوايل 
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 Medjahed Kenza & Benbouziane Mohamed, financial development and 

economic growth in Algeria: an econometric analysis of the transmission 

channels. 

  (Economic, Business Review) عماليف جملة االقتصاد واأل 2015منشورة سنة  ةمقال

تودا  نهجيةمابستعمال ظام املايل والنمو االقتصادي النبني  نتقالااله الدراسة حتليل قنوات ذحاولت ه 
الدراسة مل تستطع إثبات فرضية هذه . عالقة طويلة األجلال لتحديد  (Toda & Yamamoto)ايماموتو
 اجلزائر. يف االقتصاديبني التطور املايل والنمو طويلة األجل قة سببية وجود عال

 ،1الوساطة املالية والنمو االقتصادي، دراسة حالة اجلزائر. رسالة دكتوراه جامعة اجلزائر بوغزالة حممد جنلة 
 .2016سنة 

 .بني الوساطة املالية والنمو االقتصادي متبادلإىل عدم وجود عالقة مباشرة وأثر  الدراسةتوصلت هذه  
مبعدل النمو  رت الوساطة يف اجلزائستعملت يف حتليلها الطريقة الوصفية من رالل مقارنة مؤشرات تطور معدالا

عل احلكم بني املتيريين دون القدرة على قياس ذلك جي ثراحلكم بعدم وجود عالقة أتثري أو أت االقتصادي، وابلتايل
 حمل شك.

الدراسة قيد االجناز عن حمددات النمو االقتصادي من رالل التعرض لنمو نصيب الفرد احلقيقي من تبحث 
مستو  الل دراسة ر املؤشرين منمجايل ونصيب الفرد احلقيقي رارج احملروقات وعمل مقارنة بني الناتج احمللي اال

  .ويل يف اجلزائر، كذلك حماولة تبني أثر لعنة املوارد على فعالية نظام التممبؤشرات تطور النظام املايل يف اجلزائر التفاعل
املالية  ةيف اجلزائر من رالل التعرض حملددات التنميالتطور املايل مستو  عن أسباب ضعف كذلك   تبحث الدراسةو 

 تطور املؤسسايتوربطها مبستو  ال : العمق املايل، الشمول املايل، الفعالية املالية واالستقرار املايلوأبعادها األربعة
 .والقانوين

 الدراسة  صعوابت

 هذه الدراسة يف النقاط التالية: صعوابت تتمثل 

 قط على دراسة لك مت الرتكيز فذيف الدراسة ل اهيل يف اجلزائر جعلنا نصرف النظر عنعدم فاعلية السوق املا
 التطور املايل يف هيكله البنكي.التطور املايل يف جانبه البنكي، أي 
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  عدم وجود سلسلة زمنية تقيس مستو  التطور املؤسسايت رالل جمال الدراسة راصة فيما خيص مؤشر
 عدم إدراج هذا املؤشر يف الدراسة القياسيةنا امللكية وإنفاذ العقود مما حتم عليمحاية حقوق و سيادة القانون، 

 .تطور القطاع املايلعلى مستو   دورهاواالكتفاء بتحليل هذه املؤشرات يف جمال زمين حمدد وحتليل 

 خطة الدراسة

 ستة فصول وزعت كما يلي:قسمنا هذه الدراسة إىل 

حول النمو االقتصادي والنظام املايل من رالل التعرض للنمو االقتصادي والتنمية  ملفاهيمويتطرق  الفصل األول 
ة اليت مث التعرض ملصادر وحمددات النمو مع الرتكيز على النظرايت احلديث االقتصادية ومناذج النمو اخلارجية والدارلية

فاهيم حول سايت. بعد ذلك نتعرض ملتربط النمو االقتصادي ابلقانون وجودة املؤسسات أو ما يعرف ابلتطور املؤس
البنكي واهليكل  التطرق للهيكل املايلمت  النشاط والفعالية، وأررياالنظام املايل وأهم مؤسساته ومؤشرات قياس احلجم، 

 املايل لألسواق املالية.

 ملايل،ر السياسات الكبح والتحريفخصص للتطور املايل ومؤشرات قياسه من رالل التعرض  الفصل الثاين أما
لك مت التطرق الفاعلية واالستقرار املايل. بعد ذات وأبعاد التطور والعمق املايل، مث حمدد، قصاء املايل والشمول املايلاإل

 أمهية املصادر القانونية يف تفسري تباين تطور األنظمة املالية يف االقتصادايت احلديثة، وذلك من راللومناقشة قضية 
التكيف مع املتطلبات احلديثة لالقتصاد مصدر  القانون وسرعةأن على  دتاليت أك (Laporta) لنظرية  التعرض

حلكومة مستو  الثقة يف األمهية رأس املال االجتماعي ودوره يف زايدة من مصادر التطور املايل. كما مت التطرق 
 .واالقتصاد

ي والعالقة السببية بني املايل والنمو االقتصاد بني التطور والتأثري ملستو  التفاعل فيه مت التعرضو  الثالثالفصل 
حتليل معدل التحويل  من رالل ثري واالنتقالأاألجل الطويل مث التعرض لقنوات التو املتيريين سواء يف األجل القصري 

ضوع ات املو تطورات احلاصلة يف أدبيال مناقشةاثر اخلارجية للتطور املايل على معدل تراكم رأس املال. بعد ذلك واآل
 .نظرية العتبة واالنفتاح املايل ورالتطور املؤسسايت يف زايدة مستو  التفاعل وظه تناول دورمن رالل 

 

 



 ...............................................................................................املقدمة

 ز

 

احلكومة  ن قبلم)إصالحات اجليل األول واجليل الثاين( املالية واالقتصادية املتبعة  لإلصالحاتويتطرق  الرابعالفصل 
  املايل.مؤشرات احلجم والنشاط وفعالية النظام  علىذلك  اجلزائرية وأثر

وذلك من  التعرض ألبعاد التنمية املالية،مستو  التطور املايل من رالل  وحتديد قياسفخصص ل اخلامسالفصل 
من جانب طاليب اخلدمات املالية ومن جهة عارضي  املايل سواءالشمول و رالل دراسة مؤشرات العمق املايل، 

قضية تناول مت د ذلك االستقرار املايل. بع ستو النظام املايل يف اجلزائر وم فعالية التعرض لقضيةمث  .اخلدمات املالية
اية سيادة القانون ومستو  مح دراسة مؤشرمن رالل وأمهية املؤسسات الداعمة للتطور املايل التطور املؤسسايت 

 يف تفعيل مستوايت التطور املايل. مهية استقالل القضاء اجلزائريأو  ،وإنفاذ العقود ،حقوق امللكية

ناول تلنماذج التنمية يف اجلزائر وحتليل عوامل اإلنتاج يف اجلزائر. بعد ذلك مت  التعرض فيه فتم الفصل التسادس
صادي احلديثة أدوات القياس االقت استعمالمن رالل النمو على أتثري التطور املايل مستو  دراسة القياسية وقياس ال

وأرريا مت  .وقياس العالقة قصرية وطويلة األجل (ARDL)املوزعةمناذج االحندار الذايت للفجوات واملتمثلة يف 
 & Toda) ة منهجي ابستعمال طويلة األجل السببيةالتطرق لنماذج حتليل قنوات االنتقال وحتليل العالقة 

Yamamoto)املايل.  ، مث حماول اقرتاح  سبل تفعيل قنوات االنتقال وزايدة فعالية النظام 
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 متهيد
، تصمثل مالية حقيقية والثانيةاألوىل   ائرتني:النقدي يدور يف  –ذو الطابع السلعي  يتقصاا االإن النشاط 

لقومي، فهي متثل العرض ا تقصاا الدائرة احلقيقية يف كافة الصدفقات السلعية احلقيقية املصولدة عن مجيع تقطاعات اال
 عمياملالية الصدفقات النقدية املقابلة للصدفقات السلعية أو ما يعرف ابلطلب الكلي جل الدائرةمتثل يف حني  الكلي،

 القومي. تقصاا تقطاعات اال
مع فسرة، والنظرايت املاحلاصلة يصعرض هذا الفال إىل مفهوم كل من الدائرتني وأهم الصدفقات    

 ،تطور الفكر الصنموي للوتقوف على أهم أسباب تباين معدالت النمو احملققة يف االتقصاا ايت احلديثة الرتكيز على
مسصوى الصطور املايل، االدائرة املالية ومن مت اليت هلا أتثري إجيايب على جو ة املؤسسات ومن مت تسليط الضوء على 

ذا الفال إذن حياول ه  تشجيع النمو االتقصاا ي طويل األجل.أحد أهم املؤسسات الفاعلة يف هذا األخري يعصرب 
 الصعرض للمباحث الصالية: 

 .وتطور الفكر الصنموي يتقصاا االالنمو  املبحث األول:
 .النظام املايل، مفاهيم وأساسيات املبحث الثاين:

 .املبحث الثالث: مناذج نظم الصمويل
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 وتطور الفكر التنموي يقتصاداالاملبحث االول: النمو 
الرفع منه ا أهنشحتقيقه والبحث عن العوامل اليت من  إىلهدفا تسعى مجيع الدول  يتقصاا االميثل النمو  

لدولة والذي ل يتقصاا االوحتفيزه، وذلك على إعصباره أحد أهم املؤشرات الكلية الدالة على مدى أمهية النشاط 
 ينعكس على رفاه الفر  ومسصوى  خله.

ة ية مرتفعة وتقابلة لالسصمرار )طويل األجل( ميثل هدفا أساسيا للسياسات الكلياتقصاا إن حتقيق معدالت منو 
امية فصح الرفاه بني الدول سواء املصقدمة والن النمو ومسصوىمعدالت  اخصالفت وخاصة النامية. ايتقصاا االملخصلف 

 ثرة فيه، وهذا ما يفسر تعد  النظرايت والنماذج املفسرةالنقاش بشأن املاا ر واحملد ات األساسية والعوامل املؤ 
 حياول هذا املبحث مناتقشة املطالب الصالية: حلدوث النمو.

 .اإلنصاجاملطلب األول: النمو وعوامل 
 .النمو وآلياتاإلنصاجية املطلب الثاين: 

 .املطلب الثالث: ماا ر النمو األخرى
 .يتقصاا االاملطلب الرابع: املؤسسات والنمو 

 اإلنتاجاملطلب األول: النمو وعوامل 
 كمية السلع خالل فرتة زمنية معينة، فالزاي ة يف اإلنصاجيعصرب مفهوم النمو مفهوما كميا يعرب عن الزاي ة يف  

منية األساسية )العمل، رأس املال ....( خالل فرتة ز  اإلنصاجعناصر  سصخدامابمعني  اتقصاا ا واخلدمات اليت ينصجه
 نايب الفر  من الناتج. االعصباربعني  أتخذمعينة تعصرب منوا، طبعا هذه الزاي ة 

 الفرع األول: تعريف النمو
الدخل القومي، األمر ايل و لصايل زاي ة يف الناتج احمللي اإلمجواب اإلنصاجيعين حدوث زاي ة يف  يتقصاا االالنمو 

الذي يؤذي إىل حتقيق زاي ة يف مصوسط الدخل الفر ي احلقيقي، هذا األخري ميثل الدخل النقدي املصحال عليه 
فاق  خله. نمقسوم على املسصوى العام لألسعار، مبعىن زاي ة كمية السلع واخلدمات اليت يصحال عليها الفر  من إ

 1معدل الدخل الفر ي. عارتفا و  زاي ة الناتج الوطين احلقيقي يف:إذن النمو يصجلى 

املصعد ة  إلنصاجاهذه األخرية تعصمد على عوامل أو عناصر  اإلنصاجية،النمو ال بد من فهم العملية لفهم عملية 
اليت تعصرب  إلنصاجاعملية تقنية يصم فيها حتويل عوامل  اإلنصاجية هييف العمل ورأس املال. العملية  ختصارواليت سوف 

ة املوار  طريق زاي  يكون إما عن اإلنصاجة أو تطور  ثلة أساسا يف السلع واخلدمات. زايمدخالت إىل خمرجات مصم

                                           
 .98. عمان:  ار الراية للنشر والصوزيع. ص. )الطبعة األوىل( (. الصنمية االتقصاا ية  راسات ومفهوم شامل2015النبايت، سهيلة ) فريد 1
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تبطة املدخالت وتطوير الصكنولوجيا املر  اسصخداموإما بصحسني فعالية  ،املسصخدمة )املدخالت( وهي زاي ة كمية
 1زاي ة نوعية. ابإلنصاجية وهيأو ما يعرف  اإلنصاجية،ابلعالتقة 

 ة يف السلع واخلدمات من خالل زاي اإلنصاجيصضح لنا أن النمو يعرب عن زاي ة مسصوى  ،سبقمن خالل ما 
 ، أي زاي ة نوعية )كيفية(.اإلنصاجزاي ة كمية أو من خالل حتسني إنصاجية عوامل  اإلنصاجعوامل 

 الفرع الثاين: النمو والتنمية وتطور الفكر التنموي
عدم الرتكيز إىل توسيع مفهوم الصنمية و  عت ر الصنموي هي تلك اليت أحد أهم الصطورات احلديثة يف الفكن إ

مبا يف ذلك  األفرا ا توسيع احلرايت احلقيقية اليت يصمصع هبالعملية لصشمل  ،فقط على العوامل املا ية والصغريات الكمية
الفكر الصنموي كان حبيس اجلانب املا ي وهلذا كان إن  2.خدمة لرفاهيصهم ةاإلجصماعياحلرايت السياسية والفرص 

ة من خالل الزاي ة السريعة واملسصمرة يف مسصوى الدخل خالل فرت  يتقصاا االمفهوم الصنمية يركز على جانب النمو 
، نصاجاإلزاي ة ة والبعد املا ي و يتقصاا االابجلوانب  االهصمامزمنية معينة، أي أن الصنمية كانت مرا فا للنمو من خالل 

عملية تفاعلية يز ا  خالهلا الدخل القومي احلقيقي للدولة، وكذلك  خل "أبهنا:  (Meir)ساس عرفها على هذا األ
  3".الفر  ابملصوسط خالل فرتة زمنية معينة

ا مفهوم ون ينظرون هلا على أهنيتقصاا اال أين بدأ جصماعيةإأبعا ا  وأيخذبعد ذلك تطور املفهوم ليشمل  
مانينات من القرن يف منصاف الث البطالة والالمساواة يف الصوزيع.و  ،كيز على معاجلة الفقرمن خالل الرت أوسع وأمشل 

ر مفهوم الصنمية املسصدامة ظهصم مجميع جوانب اتجمصمع واحلياة، بعد ذلك املاضي ظهر ما يعرف ابلصنمية الشاملة اليت هت
اجليل احلاضر  جاتاحصيإية  ائمة بيئيا مسصدامة إجصماعيا عا لة، تسصجيب إىل اتقصاا تنمية  ": 4واليت عرفت أبهنا

 ".جيال املسصقبلية للخطرحصياجات األإ ون تعريض 
 اإلجصماعيالذي أنصقد نظرية الرفاه   (Amarty Sen)أما املفهوم احلديث للصنمية فيصلخص يف فكر  

 .نمية يرتكز على احلرايتللص سصهالك السلع واخلدمات وتقدم مفهوماالنيوكالسيكية املعصمدة على املنفعة املرتتبة على 
خيصلف  ماوابلصايل تقدم مفهو  5"،عملية لصوسيع احلرايت احلقيقية اليت يصمصع هبا البشر "هي لصنمية ا  )Sen( حسب 

أو الزاي ة يف مصوسط  مرا فا لنمو الناتج القومي اعصربهتامتاما عن املفاهيم الضيقة للصنمية اليت مت الصعرض هلا واليت 
رايت اليت املفهوم احلديث يسصند إىل توسع احل .اإلجصماعيقدم الصقين أو الصحديث أو أهنا الصاحلقيقي  خل الفر  

                                           
1 Guellec, D. & Ralle, P. (2003). Les nouvelles théories de la croissance. Paris : La Découverte. P.11. 

املؤمتر العاملي الثامن لالتقصاا   . حبث مقدم يف  راشد يف حتقيق الصنمية اإلتقصاا ي ور احلكم ال (2011) .القا رعبد ، خمصار  ؛عبد القا ر  ،عبد الرمحان2
 .4ص. .الدوحة :سالميإسالمي: النمو املسصدام والصنمية الشاملة من منظور إلوالصمويل ا

اإلسالمي،  راسة للمفاهيم واألهداف واألولوايت وحتليل لألركان والسياسات املنهج الصنموي البديل يف االتقصاا   (2006) .، صاحلصاحلي3 
 90ص. .القاهرة :  ار الفجر للنشر والصوزيع. واملؤسسات

 .هاملرجع نفس4 
5Sen, A. (2001). development as freedom. United States: oxford Paperbacks. P.3. 
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ا أهنش، أي القدرة أو اإلسصطاعة على القيام مبخصلف األفعال اليت من اإلجصماعيكهدف للرفاه   األفرا يصمصع هبا 
 1.فع من النمو والدخل الفر يوى مرتمتكينهم من حتقيق نوع احلياة اليت يرغبون يف عيشها، وابلصايل ضرورة حتقيق مسص

 املستدامة التنمية أهدافو  الفرع الثالث: األهداف اإلمنائية لأللفية
ها يف إعالن ضمنو تفقوا على رؤية شجاعة للمسصقبل اجصمع تقا ة العامل يف األمم املصحدة و ا 2000يف عام  

اإلعالن كان مبثابة تعهد  هذا .األهدافكموعد أتقاى إلجناز هذه   2015سطر  تقدو  ،األهداف اإلمنائية لأللفية
ر صحرير العامل من الفقر، هذه األهداف تعد من بني أكثلنسانية واملساواة بني الناس وحماولة مبا ئ الكرامة اإل برفع

 الفقر على اءالقضمن خالل العمل على:  تبناها اتجمصمع الدويل من أي وتقت مضىالصعهدات الصنموية طموحا اليت 
 األطفال، وفيات ضوخف املرأة، ومتكني اجلنسني بني املساواة وتشجيع االبصدائي، الصعليم وتعميم واجلوع، املدتقع

 عاملية شراكة اءوبن البيئية، االسصدامة وضمان األمراض، من وغريمها واملالراي اإليدز وحماربة األمهات، صحة وحتسني
 ،2030 عامل املسصدامة الصنمية طةوهي خ املسصدامة الصنمية هدافمت تبين ما عرف أب بعد ذلك 2.الصنمية أجل من
 حشد لىعاملقبلة  السنوات خالل البلدان سصعمل ،اترخيية أممية تقمة يف 2015 سبصمرب يف العامل تقا ة اعصمدها اليت

 3.املناخ تغري ومعاجلة املساواة عدم ومكافحة أشكاله مجميع الفقر على للقضاء اجلهو 

 لصنمية هيلبين أساسا على توسيع خيارات البشر جند أن األهداف الدولية ابلعو ة ملفهوم الصنمية احلديث امل
جاء به  الذينمية وتوسيع مفهوم الصحماوالت تطبيقية ألخد بعني االعصبار الصطورات احلاصلة يف الفكر الصنموي 

(Sen)  يف حتقيق  مبعىن القدرة على حتقيق أهداف أولية وأساسية مث الصدرج ؛القدرة واالسصطاعةوتقييم الرفاه مبقاربة
رات كمية تقد ال ؤشم االكصفاء بصقدميوعدم  ،يف عيشها األفرا أهداف أخرى وصوال إىل توفري نوع احلياة اليت يرغب 

 4للصنمية:أساسية يري امع ةيف ثالثتعكس الواتقع أصال، هذه القدرة تصضح 
 ( سصطاعةااملسصوى املعيشي املعرب عنه مبسصوى الدخل احلقيقي )حتايل حياة أفضل. 
 )املسصوى الاحي )السن املصوتقع للعيش عند امليال  والعمر املصوتقع للحياة. 
  سصطاعة املعرفة(.ااملسصوى الصعليمي )أي 

 ألفرا لليس هدفا يف حد ذاته وإمنا وسيلة ألهداف عديدة ذات أمهية عميقة  يتقصاا االالنمو  هنا يابح
لذلك فهو  ،يتقصاا الاواتجمصمعات، فهو ميثل أحد أضمن السبل لصمكني اتجمصمعات من حماربة الفقر وحتقيق الرفاه 

                                           
 (.2)5اتجملد ، لة الصنمية والسياسات اإلتقصاا يجم .هداف الدولية للصنميةواألالصطورات احلديثة يف الفكر الصنموي  (2003) .، عليعبد القا ر علي 1 

 .35ص.  .29-78
2 McGillivray, M. (Ed.). (2008). Achieving the millennium development goals. UK: Palgrave Macmillan. P.1. 

مت اإلطالع يف . /http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar . للموتقع: أهداف الصنمية أنظرملزيد من املعلومات حول 3 
05/06/2017. 

 عبد القا ر، املرجع السابق. علي4 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar.%20/
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 وهذا لن يصحقق إال يف ظل حتقيق معدالت منو طويلة األجل أو ما يعرف ابلنمو املسصدام. ،خرآ اعصبارفوق كل 
 حتقيقه؟طبعا السؤال اجلوهري ماهي آليات هذا النمو وسبل 

تركز مقاربة القدرة على احلياة البشرية، وليس على بعض وسائل الراحة املنفالة، كالدخل  (Sen)حسب ف
 1ة بني وسائل العيش والفرص احلقيقية للعيش.وابلصايل ضرورة الصفرتق ،مثال

 النمو وآلياتاإلنتاجية املطلب الثاين: 
تسمح مبعرفة أمهية   هيف اإلنصاجية،ذات أمهية كبرية ملا تلعبه من  ور يف تفسري العملية  اإلنصاجتعصرب  الة 

ارنة مسصوى مبق أخرى تسمحيف حتديد املسصوى الكلي لإلنصاج من جهة، ومن جهة  اإلنصاجكل عنار من عناصر 
، وابلصايل معرفة تقصاا النمو احملقق من خالل العملية الرتاكمية هلذه العناصر بنمو الناتج احمللي اإلمجايل احملقق يف اال

 .يتقصاا االأمهية كل عنار يف تفسري معدل النمو 

 النمو ية وحماسبةاإلنتاجالفرع األول: 
، اتقصاا  أي دالت النمو احملققة يفمعيف  يتقصاا االهم ماا ر النمو فهي تعصرب من أ ىمهية كرب أ لإلنصاجية
 على أهنا تعرففهي  ة،ياإلنصاجاملدخالت والصكنولوجيا املرتبطة ابلعالتقة  اسصخدام ية بفعاليةاإلنصاجيصعلق مفهوم 

 اتقصاا  السنوي ألي اإلنصاجفلو أخدان مثال عنار العمل فإن  ،اإلنصاجمقدار ما تنصجه الوحدة الواحدة من عوامل 
وي مضروب يف انصاجية كل ساعة عمل، كمية العمل )عد  اليد العاملة النشطة( هو نهو نصيجة لكمية العمل الس
ر رأس املال إلنصاجية عنا)نوعية العمل(. أما ابلنسبة  انوعي انصاجية عنار العمل مؤشر إمؤشر كمي يف حني تعد 

 (Joly)ل حسب ، فرأس املااإلنصاجصقين املصضمن اآلالت املسصعملة يف يسمح حبدوث الصطور ال فرتاكم رأس املال
 2 يف العمل وتشجيع الصقدم الصكنولوجي. تقصاا  ور مز وج: اال له

تعين مقدار اجلزئية  ،واإلنصاجية الكلية اإلنصاجية اجلزئية ية،اإلنصاجعا ة ما يصم الصمييز بني نوعني من مفاهيم 
وابلصايل ينظر  عين ما تنصجه مجلة العواملت اإلنصاجية الكليةيف حني  ،س املالكالعمل ورأ  اإلنصاجصجه أحد عوامل ما ين

أس يصم احلاول عليها من جتميع إنصاجية اليد العاملة ور  تقصاا هلا يف كل من العمل ورأس املال، أي أن إنصاجية اال
، األوىل ية احلديةاإلنصاجومفهوم  ية املصوسطةنصاجاإلمفهوم  ية بنياإلنصاجميكن الصمييز عند حساب مؤشرات  املال.

 اسصخدامنصيجة للصغري يف ك  اإلنصاج، يف حني تشري الثانية إىل الصغري يف مجلة اإلنصاجتعرف مبصوسط انصاجية عوامل 
األ اء الكامن  ديةاإلنصاجية احلبينما تعكس مؤشرات  تقصاا وابلصايل فهي تعكس األ اء احلايل يف اال، اإلنصاجعوامل 
 3اإلنصاجية.بصعبريها عن معدالت منو  تقصاا يف اال

                                           
 .341الدار العربية للعلوم والنشر. ص. لبنان:  (. فكرة العدالة.  ترمجة: مازن جنديل مؤسسة بن زايد آل مكصوم.2010) سن، أمارتيا 1

2 Guellec, D. & Ralle, P. (2003), op cit. P.18. 

 .4ص. (.61) 6اتجملد . املعهد العريب للصخطيطجسر الصنمية الكويت: اإلنصاجية وتقياسها. جملة  (2007) . ماطفى،  كرباب 3 
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شران سابقا حاسبة النمو، فكما أما يعرف مب أوالنمو اآلن لكيفية حساب  ية نالاإلنصاجبعد الصطرق لعنار 
 الكليةية اإلنصاجيف معدل الصغري يف  ...،وليةأمن عمل ورأس املال، موا   اإلنصاجفإن النمو هو نصيجة ملدخالت 

للعوامل  اإلنصاجية الكليةف اإلنصاجية،املدخالت يف العملية  اسصخدامللعوامل نصيجة الصطور الصقين أو الصغري يف كفاءة 
 ر املخصلفة هتصم حماسبة النمو حبساب وحتليل مسامهة املاا تعصرب من أهم ماا ر النمو يف الدول املصقدمة والاناعية.

 حاائي.الصقدير اإل وأساليبساليب الرايضية األ كذلك  اسصخدامويصم  يتقصاا االيف النمو 
   Ky = A L                          :  وغالسمتثلها  الة كوب  اإلنصاجية اليتفمثال العملية 

وهو الصطور الصقين  Aميكن من خالهلا حساب مسامهة ماا ر النمو واملصمثلة حسب املعا لة يف العامل 
      dY = Y dA/A +  Y dL/L +  Y dK/ k           يلي:  س املال كما أوالعمل ور 

 حنال على الصغريات النسبية كما يلي:  Yبقسمة هذه املعا لة على الناتج 
                                                     d Y/Y= dA/A+ dL/L+  dK/K       

 خرية تبني لنا معا لة حماسبة النمو كما يلي:    هذه األ 
Y% =  A%+  L %+  K%                                                      

  مسامهة عنار العمل يف منو الناتج؛  (%L)متثل معدل النمو يف الناتج الكلي؛  (%Y):  أن  حيث

(K%)  س املال يف منو الناتج؛ أعنار ر  مسامهة(A%)  الكلية للعوامل. ية اإلنصاجمعدل الصغري يف 

 : آليات النموينالفرع الثا
 يف:آليات النمو تصمثل أساسا من معا لة حماسبة النمو تصضح أن 

  املال البشري( ذلك رأس)رأس املال والعمل مبا يف  اإلنصاجتراكم عوامل. 
  بفضل الصقدم الصكنولوجي وحتسني الكفاءة.  اإلنصاجتعاظم إنصاجية عوامل 

وهي من أهم  صكاراالب، اإلجابة تصمثل يف الصعليم و ؟السؤال كيف ميكن تعظيم أثر أليات النمو على النمو نفسه
 اليت ركزت عليها النظرايت احلديثة. يتقصاا االماا ر النمو 

 ككل  تقصاا لالبرية يف الصعليم له أمهية ك االسصثماركبري على النمو فالعائد على   البشري أثرلرأس املال  :التعليمأ.  
الصعليم والصقدم  بني مسصوى اإلجيابيةالعوامل اخلارجية والعالتقة  أتثري األمهية نصيجةوالفر ، ميكن تفسري هذه 

 االبصكارذا بصعزيز مسصوى وه سصدام،النمو املعلى الصعليم والصدريب سيكون له أثر إجيايب على  اإلنفاقفالصكنولوجي. 
ملية ع وابلصايل تشجيع الصقدم والصنوع الصكنولوجي، كما يوفر تقوة عاملة عالية املهارة تسهل ،والصدريب والصأهيل

 يصحقق األثر املباشر للصعليم يف النمو من خالل:  إعصما  تكنولوجيات جديدة.
 اإلنصاجيةوالقدرات  حتسني نوعية القوى العاملة، أي حتسني املهارات. 
  االبصكارتشجيع. 
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ملال، العمل : رأس ااإلنصاج ثالثة اجتاهات لنمويف  االبصكارهم االكلي يس تقصاا على صعيد اال :االبتكار. ب
 ت اليت تعرف معدالت منو مرتفعة ختلق املزيد من فرص العمل، تراكم أكرب لرأس املالايتقصاا اال .الكليةاإلنصاجية و 

 اإلنصاجية.معدل  ارتفاعوحتسن نوعية اليد العاملة، أي 
 د العاملة ورأس املال.الي اسصخداموابلصايل املزيد من الكفاءة يف  الكليةاإلنصاجية يف منو وحتسني  االبصكارهم ايس

 يف النمو من خالل:  االبصكارالذي يؤ يه  تظهر أمهية الدور
  ءات االخرتاع يف إيداع برا ةت اليت تعرف معدالت مرتفعايتقصاا االف االخرتاع،معدل زاي ة إيداع براءات

 .تسجل معدالت منو سريعة
  ر كفاءة اليت ميكن أن ختلق تكنولوجيات جديدة وطرق أكث يف املعرفة االسصثمارو نفقات البحث والصطوير

 تؤ ي إىل زاي ة معدالت النمو. ن زاي ة نفقات البحث والصطويرإ .املوار  املصاحة اسصغالليف 

أوال، ن خالل: متصم  االبصكارليات النمو من خالل الصعليم و آن الصأثري على أق خنلص إىل بكخالصة ملا س
لة وهنا نصكلم عن الصطور الصقين املدمج يف رأس املال، ففي حا اإلنصاجية(ات املوجهة هلذا اتجمال )رفع االسصثمار 

ع من ات والصجديدات )اإلبداعات( الصكنولوجية وابلصايل الرفاالبصكار الرأمسال املا ي، الصقدم الصقين هو عبارة عن 
لصكوين املهين تكون هلا اات يف الرتبية والصعليم و االسصثمار إنصاجية الصقنيات املسصعملة، أما يف حالة الرأمسال البشري ف

الصوزيع، حتديث طرق و  اإلنصاجوترشيد أساليب  عقلنةاثنيا،  . رفع من فعالية وكفاءة اليد العاملةالعلى  اإجيابي اأثر 
 ات املا ية. االسصثمار السري ... أو ما يعرف ابلصقدم الصقين املسصقل عن 

 النمو ومناذج: التقدم التكنولوجي ثالثالفرع ال
ولو، صروبرت  ياا تقصاالعرف نظرية النمو الصقليدية أبهنا نظرية النمو اخلارجي واليت مت تقدميها من طرف ت

يفسر  ما ال اتقصاا  احملقق يفمن النمو  %80لكن الدراسات الصطبيقية واإلحاائية على ماا ر النمو بينت أن 
 تعرف بنظرية يتقصاا االالنظرية احلديثة للنمو إن 1.ابلصطور الصقينيدعى  الذي (lResiduaإال ابلعامل الباتقي )

 النمو الداخلي اليت مت تقدميها من تقبل بول رومر وروبرت لوكاس.

، يتقصاا االال أنه نصيجة عوامل تصحد  خارج اتجم يتقصاا االتفسر النظرية الصقليدية النمو  :نظرية النمو اخلارجي أ.
 لي:، هذه املصغريات تصحد  كما ييتقصاا االأي أن املصغريات املفسرة للنمو هي مصغريات خارجية عن النظام 

  ،ة و ينية صحيو معدل منو اليد العاملة يعصمد على معدل النمو السكاين والذي يصحد  بعوامل اجصماعية
 2.ية  اخل النموذجاتقصاا ال تصأثر مبصغريات 

                                           
1 Benbayer, H. (2007). Les nouveaux développements de la théorie de la croissance. Les cahiers du CREAD, 12, 

13-26. P.13. 
 .78. ص. ة العربية للرتمجةالقاهرة: املنظم (.2)الطبعة  (. نظرية النمو. ترمجة ليلى عبو .2000) ، رويرتصولو 2
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  أعصرب كعامل مسصقل عن مصغريات النموذجالصطور الصقين والذي. 

وهذا مهما يكن  ،(n) مسصقر واثبت يف املعدل يتقصاا االولو، بدون تقدم تقين، النمو صحسب منوذج  
لنظرية يف النموذج كعامل خارجي أ ى اب الصطور الصقينن معاملة معلمة إ. الكليةاإلنصاجية معدل اال خار أو مسصوى 

ين يف نظرية النمو عصرب الصطور الصقأوهلذا  ،مبساعدة عامل غري مفسر يتقصاا االري النمو الصقليدية إىل تقبول تفس
 1.سو اءاخلارجي كعلبة 

ساس نصيجة مصغريات خارجية، على أ يتقصاا االكخالصة ملا سبق، تفسر نظرية النمو اخلارجي النمو   ذنإ
 غري إضافة إىل أمهية العامل ،وحتصل أمهية كبرية يف النموذجيا أن النمو الدميغرايف والصقدم الصقين مصغريات تصحد  خارج
 .املفهوم رفض من تقبل منظري نظرية النمو الداخلي هذا 2،املفسر جعل الصقدم الصقين يظهر كهبة تسقط من السماء

رفض أصحاب نظرية النمو الداخلي فرضيات النظرية الصقليدية على اعصبار أن عوائد  :نظرية النمو الداخلي ب.
ثة، إضافة إىل اعصبارهم أن ايت احلديتقصاا املااحبة لال الرتاكميةاإلنصاجية احلجم الثابصة ال متثل يف احلقيقة العملية 

اع قطكة  يتقصاا االمن تقبل األعوان  ات املنجزةاالسصثمار بل هو نصاج  كهبة،الصقدم الصقين ال يسقط من السماء  
 يتقصاا االنشاط مرتبط ابل يتقصاا اال، فالصقدم الصقين وابلصايل النمو اليت تبحث عن منافعها الدولةو  األعمال

 3النقاط الصالية:تصضمن هذه النظرية  ،حسب منظري النمو الداخلي
 ال ميكن اعصبار الصقدم الصكنولوجي حمد ا خارج منوذج النمو. 
   الخرتاعات ا)سياسة تشجيع  يتقصاا االسياسات حكومية مالئمة ميكن هلا من رفع معدل النمو

 .ات(االبصكار و 
  حتقيق مسصوايت أعلى لالسصثمار البشري )الصعليم والصدريب( يؤ ي إىل زاي ة معدالت العوائد. 
  وعلى عد   كاراالبصعلى نشاطات االخرتاع و  اإلنفاقما يعصمد على حجم  اتقصاا يف  الصقدم الصكنولوجي

 مراكز البحث والصطوير املصخااة، كما أن محاية حقوق امللكية الفكرية يقدم احلافز لنشاطات البحث والصطوير.

يف  يتقصاا االخذ يف احلساب العوامل اليت مت اعصبارها عوامل خارجية عن النظام أيذج النمو الداخلي و إن من
ات خصالففرضية العوائد املصزايدة ووجو  وفرات خارجية إجيابية يف العملية الرتاكمية هي من أهم االالنموذج السابق. إن 

اثر آو أتصمثل إسهامات نظرية النمو الداخلي يف تقبول إمكانية وجو  عوامل  ملنهجية مع مناذج النمو اخلارجي.ا
مبعىن إنصاجية عالية مبؤسسة ما ترفع من إنصاجية املؤسسات  4،ا ي أو البشريخارجية إجيابية بشأن رأس املال سواء امل

                                           
1 Bosserelle, E. (1999). Les nouvelles approches de la croissance. Paris : Dunod. P .67. 

  )Le progrès technique tombant du ciel comme une manne dans le modèle de Solow(لور نهذا الصعبري يعو  لالتقصاا ي   2 

 .398ص..والصوزيععمان:  ار صفاء للنشر  .مبا ئ االتقصاا  الكلي (2005) .معروف، هوشيار3
4 Guellec, D. & Ralle, P. (2003), op cit. p.90 
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األخرى، فإذا أخذان مثال تركيز اجلامعة على تكوين وتدريب عد  كبري من املهندسني سيؤ ي إىل خفض الصكاليف 
  .وابلصايل حاول وفرات خارجية ،الداخلية اليت تصحملها املؤسسة واملوجهة للصكوين والصدريب

ة يتقصاا الاالوفرات اخلارجية من تقبل نظرايت النمو الداخلي كعوامل  اخلية تفسر سلوك األعوان  إذن مت أخذ
يف الرأمسال  السصثمارا ،يف الرأمسال املا ي االسصثمار :اليت ميكن الصأثري عليها بواسطةو الكلي  تقصاا ومصغريات اال

على هذا األساس تركز  .يف البحث والصطوير والصجديد الصكنولوجي االسصثمار ،يف الرأمسال العام االسصثمارالبشري، 
 :نظرية النمو الداخلي على تعد  ماا ر النمو

  الوفرات اخلارجية لرتاكم رأس املال املا ي والبشري. 
  أمهية تقنيات البحث والصطوير(R&D) يف إحداث تراكم املعارف الصكنولوجية. 
   اكم مييل إىل هذا الرت  ،وأمهية تراكمهاس املال البشري العام سواء يف رأس املال املا ي أو رأ االسصثمارأمهية

 هامة تكون مادر عوائد احلجم املصزايدة. إحداث آاثر خارجية

يف  اإلجابة تصمثل، ؟لظروفوالسؤال ما هي ا م ممكن حسب نظرايت النمو الداخليمسصدا إن حتقيق منو
الدول  يفصاجية اإلن أو تدينسباب اليت أ ت وسوف تؤ ي إىل زاي ة من  راسة وحتليل األ البد اإلنصاجية وابلصايل

و تلك أيب والصحفيز ر دسواء املصعلقة ابلسياسات، الصوظيف والصعليم، الص ،النامية على خمصلف املسصوايتو املصقدمة 
أمهية كبرية  اوجي. طبعا توجد ماا ر أخرى هلالصكنولالعمل والصقدم ، املال صر تنظيمااملصعلقة ابملؤسسات وغياب عن

طرق له ت اليت هلا نفس مسصوى الصطور الصقين. وهذا ما سوف نصايتقصاا االمعدالت النمو بني خمصلف  اخصالفيف 
 أييت.فيما 

 املطلب الثالث: مصادر النمو األخرى
 صحدث عنت، الدراسات احلديثة الكليةواإلنصاجية العمل  املال، سأبعد الصعرض آلليات النمو وأمهية عاملي ر  

البشري وحتفيز و  واليت هلا أثر إجيايب على تشجيع تراكم رأس املال سواء املايل، يتقصاا االللنمو احملد ات الرئيسة 
لعديد من الدراسات اتركز  .تقصاا يف السياسات والنوعية املؤسساتية يف االهذه احملد ات تصمثل  ،النمو املسصدام

وأثره  املوازين العجزعلى معدالت تضخم منخفضة،  ظساسية مهمة تعمل على حتفيز النمو منها: احلفاأحماور  على
وعية املؤسساتية ، إضافة للنالعام اإلنفاقالقطاع و اثر السلبية للنمو املفرط يف حجم اخلاصة، اآل اتاالسصثمار على 

 .(فجوة مؤسساتيةعدم وجو  املؤسسات أو املؤسسات الداعمة )أو ما يعرف مجو ة 

 الفرع األول: التضخم
فعالية تعزيز  وابلصايل يتقصاا االوالشك فض من عدم اليقني خت واثبصةواضح أن معدالت تضخم منخفضة  
، فمعدالت االسصثمارلى الصضخم مبثابة ضريبة عيعصرب  ،آللية األسعار يف حتقيق الصوازن يف سوق السلع واخلدماتأكرب 
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يا على مما يؤثر إجياب اسصثماريعدل العائد املطلوب الداخلي إلنشاء وإطالق مشروع فض من ممنخفضة منه خت
، تقصاا نظراي أتثري الصضخم على تراكم رأس املال يكون من خالل ختفيض حالة عدم الصأكد يف اال س املال.أتراكم ر 

القرارات  اذالختتقل لألسعار مما يوفر البيئة املالئمة أسصقرار وتقلبات افمعدل منخفض يصزامن عموما مع حالة 
ية خاصة السصثمار اتشجيع املؤسسات على زاي ة نفقاهتا ابلصايل و  ،خاصة يف القطاع اخلاص املناسبة يةاالسصثمار 

 1من خالل: يتقصاا االإذن يصحد  الدور السليب للصضخم على النمو  طويلة األجل.
  أمسايلأاثره السلبية على الرتاكم الر. 
  تقارية األجل،  يعتشجيع املشار الل ية من خاالسصثمار ية أو احملفظة االسصثمار آاثره السلبية على الصوليفة

 ية املر و ية.عال ياالبصكار عن املشاريع الصكنولوجية ذات الطابع  يلة املخاطرة وتقليلة املر و ية واالبصعا تقل

 الفرع الثاين: سياسة امليزانية
 البنية الصحصية، يف االسصثماركسواء بطريقة مباشرة   يتقصاا االمعظم أشكال النفقات العامة تؤثر على النمو  

املواصالت ووسائل النقل ...أو بطريقة غري مباشرة من خالل تشجيع القطاع اخلاص و عم نظام احلوافز والصحويالت 
اي ة نفاق هلا حدو ، مبعىن تقد يكون له آاثر سلبية وذلك مع ز لإل اإلجيابيةون أن اآلاثر يتقصاا االيؤكد  واإلعاانت.

العام  فاقاإلناثر إجيابية ملكوانت آمن الصدخل تكون هناك  ومعقول ، فعند مسصوى منخفضحجم القطاع العام
لة أتابح مس اقاإلنف، لكن يف املقابل عند مسصوى مرتفع من حجم يتقصاا اال النمو  فع عجلةو  اإلنصاجعلى منو 

 2:يفمما يؤ ي إىل ظهور اآلاثر السلبية واليت ميكن حارها  ،صمويل والبحث عن الضرائب الالزمة ذات أمهيةال
  ار أو املؤسسات مما يؤثر سلبا على اال خ األفرا تكلفة الصمويل واللجوء إىل فرض ضرائب سواء على

 .معدل تراكم رأس املال اخنفاضومن مث  االسصثمارومعدالت 
  القطاع ي خاص، اتقصاا ي عام حمل نشاط اتقصاا أثر اإلزاحة أو اإلبعا  وذلك من خالل إحالل نشاط
 .اإلنصاجت معدال اخنفاضاملوار  املصاحة مما يؤ ي إىل  اسصغاللخفاض فعاليصه وكفاءته يف يعرف ابالعام 
  الصكنولوجي. وعاجية والصناإلنص اخنفاضي وابلصايل االبصكار تراجع راي ية األعمال لضعف وغياب الصجديد 

: حجم يتقصاا الاحماور أساسية لدراسة أثر سياسية امليزانية على النمو  ةتركز الدراسات الصجريبية على ثالث 
رة حلجم القطاع واهليكل باشاملوأخريا حتليل اآلاثر املباشرة وغري  ،اإلنفاق ور اهليكل الضرييب وتكوين و ، العام القطاع

اخلاص والنمو. النصائج تؤكد على أن فرضية حجم القطاع العام تؤثر سلبا على النمو، كما  االسصثمارالضرييب على 
ريبة تقصل هذه النصائج تصوافق إىل حد كبري مع فكرة زاي ة الض، آاثر سلبية على انتج الفر له لعبء الضرييب اأن 

لي ومن مث سلبية يف نايب الفر  من الناتج احمل ااحلكومي حتدث آاثر  اإلنفاقوأي زاي ة للضرائب من أجل  ةالضريب

                                           
1Cotis, J.-P. (2004). Comprendre la croissance économique Analyse au niveau : macroéconomique, sectoriel, de 

l’entreprise. Paris: Éditions OCDE. P.37. 
2 Ibid. P. 40. 
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اتج احمللي من ميكن توضيح أثر سياسة امليزانية على الن .يةاالسصثمار على كفاءة توزيع املوار  بني خمصلف املشاريع 
 .املوايلخالل الشكل 

 يتقصاا االوالنمو  اإلنفاق: حجم 1 -1 رتقم شكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أن:من خالل الشكل أعاله يصضح 
  معدالت النمو ضعيفة جدا ألنه سيكون من الاعب إجيا   احلكومي تكون اإلنفاقنعدام ايف حالة

 لبنية الصحصية واملواصالت و.....مؤسسات أو حكومة تعمل على إنفا  العقو ، محاية امللكية، تطوير ا
 ال، هذه لإلنفاق على معدل تراكم رأس امل اإلجيابيةنصيجة اآلاثر  اإلنفاقحجم  ارتفاعو مع متزايد معدل الن

 .%15( ال يصجاوز نسبة GDPالعام /  اإلنفاقروهتا مع حجم القطاع العام )اآلاثر تبلغ ذ
  كرب ل ، أي وجو  عالتقة عكسية وهذا نصيجة اآلاثر السلبيةاإلنفاقحجم  ارتفاعتراجع معدالت النمو مع
 .اإلنصاجلقطاع والضرائب على حجم ا
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   GDP           40       60    20اإلنفاق احلكومي كنسبة من 

Source: Mitchell, D. J. (2005). The impact of government spending on 

economic growth. The Heritage Foundation.N0: 1831. Available from: 

https://www.heritage.org/budget-and-spending/report/the-impact-

government-spending-economic-growth. P.4.  
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 يصضح أن مصطلبات النمو واضحة املعامل إىل حد كبري، فالصنمية ومن مث النمو مها نصيجة ،ملا سبقخالصة  
حيقق سوف وابلصايل  1،منصجا سيكون غنيا تقصاا إذا كان اال )North(حسب ف .اتقصاا أي  واإلنصاجية يف اإلنصاج

 ،و منخفضةخالل حتقيق معدالت منغري منصج سيكون فقريا من كان  معدالت منو مرتفعة ومسصدامة، يف املقابل إذا
 منصجا وذلك من خالل زاي ة معدالت الرتاكم الرأمسايل وإحداث ااتقصاا صحقيق معدالت منو طويلة األجل تصطلب ف

ية تباع السياسات املالئمة واملشجعة للعملااالمكانيات والطاتقات املوجو ة و  سصغاللابتنوع تكنولوجي وذلك 
 الصنموية.

 اطار املسسسيالفرع الثالث: اإل
ل وذلك من خال ،منصجا ومز هرا تقصاا وراي ية األعمال يف جعل اال االبصكارعلى  (Schumpeter)يركز 

هذه  اثاخللق املصواصل لسلع جديدة، أسواق جديدة، أساليب جديدة وطرق جديدة يف الصنظيم. من أجل إحد
األعمال  ز هاراويساهم يف  االبصكارطار مؤسسايت مالئم يعمل على تشجيع إبد من اجيا  الديناميكية والراي ية ال

اليت توفر  ياساتوالسالداعمة واملكملة  ، مبعىن إجيا  املؤسساتوالصضييق عليها بدال من خنقهاوخلق الدافعية هلا 
حتقق النمو  لكي حسب نظرايت النمو احلديثة ال يكفي أن تكون منصجا اإلنصاجية.واملؤسسات  ألفرا لاحلوافز 

والسياسات  ة احملققةاإلنصاجيطار املؤسسايت املالئم من أجل االسصفا ة من اإل تقصاا املسصدام بل جيب أن يصوفر يف اال
راي ية  از هارو  ثماراالسصلصحفيز الداعمة  املالئمة واملؤسساتالظروف  هو توفريإذن فأمهية اإلطار املؤسسي  املصبعة.

  .لصايلما سبق من خالل الشكل اميكن تلخيص  األعمال.

 : أمهية اإلطار املؤسسايت2 -1 رتقم شكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 1سوف نركز على نظرية نورث عند  راسة املؤسسات والنمو اإلتقصاا ي.

 اإلطار املؤسسايت املالئم          

 ز هار راي ية األعمالابصكار و الا

 يةاإلنصاجو  اإلنصاج

تراكم رأس 
 املال

تنوع 
 تكنولوجي

النمو 
 املسصدام

 إعدا  الطالباملادر: من 
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لى توفري ع مالئم يعمل توفري إطار مؤسسايتتضح أن إ يتقصاا االمن خالل  راسة املاا ر األخرى للنمو 
 نجاح السياسات املصبعة من خالل:املناخ املالئم ل

  هذا والصجديد الصكنولوجي، علىأمام الرتاكم الرأمسايل املا ي والبشري  االسياسات الفاشلة تقف حاجز 
 .ساس ضرورة توفري إطار يعمل على تشجيع العملية الرتاكميةاأل

 الكلي حيث البد على احلكومات أن تصبع السياسات املشجعة للنمو من خالل حماربة  تقصاا سياسات اال
 غري الرمسي، العجز املفرط يف امليزانية.... تقصاا الصضخم، السوق املوازي أو اال

  خيص تشجيع األعمال وحماربة الفسا  وذلك من خالل إنشاء القواعد خاصة فيما خلق املؤسسات الداعمة
 محاية احلقوق.و  احرتامالقوانني والوفاء ابلعقو  و  عمال كإنفاذألاملالئمة لراي ية ا ا توفري البيئةشأهناليت من 

صشجيع األعمال، إضافة ل تقصاا إن أمهية السياسات واملؤسسات تصمثل يف توفري الثقة والبيئة املالئمة يف اال
طار املؤسسايت الرتكيز على اإل .االبصكار، الصبا ل وتشجيع اإلنصاجواجلماعات من أجل  ألفرا إىل توفري احلوافز ال

 .يتقصاا االقو ان لدراسة أمهية وعالتقة املؤسسات والنمو ي

 يقتصاداال النموو املطلب الرابع: املسسسات 
الفكر  تلخص مسار تطورنمية احلديثة على ثالث حمد ات أساسية بافة عامة تركز نظرايت النمو والص

مسصوى  اخصالفري وذلك من أجل تفس ، اجلغرافيا واملؤسساتواملطبقة السياسات املصبعة :يف تصمثلواليت  الصنموي
املاضي قرن هصمام الباحثني يف أوائل تسعينيات الاب ىحتضبدأت املؤسسات ، بني الدول يتقصاا االدخل والرفاه ال

السياسات  يف فشللامع الصزامن  ،نصيجة الصحول يف ملكية الدولة والسيطرة على األسواق يف بلدان املعسكر الشرتقي
  1العامة يف حتقيق النصائج املرجوة.

يف حتديد النمو، فمعرفة ماا ر النمو ال متثل إال  اوأساسي اكبري   ااملؤسسات  ور  تلعب  (North)حسب
بغي أتسيسها أال وهو نوع املؤسسات اليت ين واالحاطة مباهيصه إحدى طريف املعا لة، فصمة طرف آخر ال بد من معرفصه

 ؟الدور الذي تلعبهما إذن السؤال ماهي هذه املؤسسات و   2.يتقصاا االلصعزيز معدالت النمو 

 ر النظري ألمهية املسسساتالفرع األول: اإلاطا
فالفكر  ،ياا تقصاالاملؤسسي على فهم الصطور العملي و ور املؤسسات يف تشكيل السلوك  تقصاا يركز اال

واألسعار كأساس  الصقليدي على السوق يتقصاا االالفكر  ركزفبينما  .املؤسسي يرى أن العربة يف املؤسسات السائدة
صفاعل ابألوضاع فهي تصأثر وت ،يعصرب السوق نفسها مؤسسة من املؤسسات لفكراهذا ة، جند أن يتقصاا االالعالتقات 

                                           
1 Arner, D. W. (2007). Financial stability, economic growth, and the role of law. Cambridge University Press.P.16. 
2 North, D. C. (2003). The Role of Institutions in Economic Development: Gunnar Myrdal Lecture (Vol. 1). United 

Nations Publications. available from: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/oes/disc_papers/ECE_DP_2003-

2.pdf. P.1.  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/oes/disc_papers/ECE_DP_2003-2.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/oes/disc_papers/ECE_DP_2003-2.pdf
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على السياسات  الهصمامامل يعد يقصار  يتقصاا االيف تقضااي النمو والصنمية واالصالح  املؤسسية األخرى يف اتجمصمع.
ملؤشرات ا  راسة يفمر يقصار فقط ألإىل تقضااي احلكم واإل ارة، وابلصايل مل يعد ا االهصمام امصدة الكلية بل يتقصاا اال

ا يوتوازن ميزان املدفوعات ...، بل جتاوز إىل طبيعة املؤسسات القائمة شكال ووظيف االسصثمارار، الكمية كاال خ
 والصنظيمات اليت تعمل على محاية احلقوق وإنفاذ العقو .

 االهصمام إىل اإلنصاجاألسعار و  مبجال االهصمامهو االنصقال من  الفكر املؤسسيالصطورات اليت أ خلها إن  
ما يرتبط هبا من تكاليف و واملعامالت  فيها الصبا التوابلصايل تناول الظروف اليت تصم  ،مبيدان املعامالت والصارفات

دات والقدرة على احلاول الصعهو  العقو  احرتامإىل حد كبري على الثقة و تصوتقف ة واملالية يتقصاا االاملعامالت ف وأعباء،
النظام القانوين  وخاصةحتكمها وتسريها تقيامها والقوانني اليت  بظروف االهصمامضرورة مما يسصدعي  ،احلقوقعلى 

 1إن أمهية املؤسسات تقوم على مبدأين أساسيني: ه.احرتامللعقو  وما مدى تطبيقه و 
  ة يتقصاا االعملية ة وابلصايل يابح أطراف اليتقصاا االوجو  تكاليف كبرية إلمتام املعامالت يف مجيع األنشطة
 .عن الربح حباجة إىل  راسة كيفية تقليل هذا النوع من الصكاليف نيالباحثوخاصة 
  تكلفة احلاول على املعلومات تكا  تكون اجلزء األكرب من تكاليف املعامالت الذي يقوم عليها الفكر

 النيوكالسيكي.
املؤسسات من جهة ف حنو نصيجصني أساسيصني يتقصاا االيف توجيه الفكر إذن مفكروا املدرسة املؤسسية جنحوا 

: ؤل هاماعلى هذا األساس يصم طرح تس املؤسسات متثل العنار األول للنمو. ومن جهة أخرى ،عنارا مسصقالمتثل 
 ؟و ورهاعلى أمهيصها  الرتكيز الكبريملاذا هذا هذه املؤسسات و  ماهو تعريف

 وأشكال املسسساتالفرع الثاين: تعريف 
ليس القواعد  " (Institutions means rules) واعدالقتعين ": أبهنا املؤسسات (North) يعرف

 يضعها فهي إذن الضوابط واحملد ات اليت ك،األخرى للسلو ة والعوامل اإلجصماعياألعراف حىت القانونية فقط ولكن 
  2 كإطار حاكم للمعامالت بينهم أو ما يعرف بقواعد اللعبة.  األفرا 

بط أبهنا البىن واهلياكل الفوتقية اليت يضعها اإلنسان هبدف ض بين هاين عبد الرزاق املؤسسات:" رفعكما 
هي و واتجمصمع. وهي ابلصايل سلطة زمنية جاحمة تصجاوز الفر  وتقدراته وإمكانياته،  شبكة العالتقات  اخل الدولة

ة يتقصاا االاليت ينهل منها الفر  واجلماعة مواتقفهم السياسية والقانونية و الفكرية  واألوعية احلواضن واملرجعيات
 3."ةجصماعياالو 

                                           
 .12ص..للمعرفةالعلمية جملة مفاهيم األسس  .خل إتقصاا يداالصالح املؤسسي كم . (2012)، أسامةيو البد1

2 North, D. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge 

University Press. P.3. 

 .98 .. صوالصوزيع للنشرعمان:  ار وائل  .االتقصاا  املؤسسي (2014) .عبد الرزاق ،هاينبين 3 
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 ليها، كياانتعال ميكن حارها يف جمر  جمموعة من الكياانت القانونية اليت يسهل الصعرف إذن املؤسسات 
بل هي كذلك اإلجراءات والقواعد املقبولة عموما اليت حتكم عملية الصفاعل بني أفرا  اتجمصمع واليت  ،ملموسة ما ية

ارية سواق الصجالصجارية، مدوانت تقواعد السلوك، مجعيات رجال األعمال واأل ألعرافكانسان أو فرضها  طورها اإل
 ومعايري الثقة من أجل الصعاون على خلق الاألعم لورجا وما متاثلها من طرق تبا ل املعلومات عن مسعة الصجار

، ألفرا ا، فهي إذن تعمل على ختفيض عدم اليقني وتسهل الصعامل بني والصبا ل اإلنصاجالقيمة املضافة عن طريق 
 1ية:وهي تنقسم إىل مؤسسات رمسية وغري رمس

  :ة بدتقةحمد ة ومعرف هي جمموعة القواعد العامة الرمسية، من خاائاها أهنا بسيطة،املؤسسات الرمسية، 
 ؛وهي القوانني، الدسصور والصنظيمات. وتسمى كذلك ابملؤسسات الشكلية ألهنا مكصوبة وملزمة شكال ومضموان

  املؤسسات غري الرمسية: هتصم بدراسة العا ات، الصقاليد واألعراف وأتثريها يف السلوك العام. ويصم إنصاجها
 وسياسية.ية اتقصاا بفعل عوامل اترخيية واجصماعية و 

يئات بل أيضا ه ،ليست فقط تنظيمات وإجراءات رمسية وأحكام تقانونية مدونة املؤسساتخالصة القول 
  وإجراءات غري رمسية كاألعراف واملعايري األخالتقية وإجراءات السلوك القومي، هذه املؤسسات هلا  ور كبري وذو أمهية

ت ومحاية احلقوق من خالل تقليل تكاليف املعامال اإلنصاج على األفرا ألهنا تعمل على تدعيم احلوافز وحث  كبرية
 .فيما يلي األفرا ة بني الثق احلوافز وتوفريميكن تلخيص أهم املؤسسات اليت تعمل على تشجيع نظام  وإنفاذ العقو .

 املؤسسات أنواع: 3 -1شكل رتقم 
 
 

  
   

 
 
 

 

                                           
 .102املرجع نفسه.ص.1 

 من إعدا  الطالب املادر: 

 سياسينظام 

 سلطة تقضائية نظام تقانوين

 واالتفاتقياتالعقو   تنفيذ
 محاية حقوق امللكية
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القوانني  السياسي الذي يوضح مالنظا يف: أساسا النمو تصمثل إجيايب على هلا  ورإذن فاملؤسسات اليت 
 يتقصاا االنا هو الدور ه اما يهمن امللكية.حقوق تنفيذ العقو  ومحاية  ىفعال يعمل عل تقضائيو تقانوين  نظامو  واللوائح

 .يتقصاا االالنمو  و عم  ورها يف تعزيز الذي تلعبه هذه املؤسسات وابلصايل

العقو ،  ذأن جوهر العملية يصمثل يف إجيا  طرف اثلث يعمل على محاية احلقوق وتنفي الشكل أعاله يوضح 
وهو ما يعرف بسيا ة  ،تنفيذهاتطبيقها و وانني امللكية والعقو  بل األهم مدى كق  مبعىن عدم اإلكصفاء بسن القوانني

 يا ة القانون.لس يتقصاا االهلذه املؤسسات يصطلب فهم الدور  يتقصاا االوابلصايل من أجل فهم الدور ، القانون

 العقود ذسيادة القانون وأمهية حقوق امللكية وإنفافرع الثالث: ال
مهية القانون يف النمو والصنمية مرت بسلسلة من أبأن النظرايت املصعلقة  Thomas Heller)( يشري

 1املوجات:
  ركزت على بناء النظم القانونية الوطنية للدول املسصقلة حديثا 1965إىل  1950املوجة األوىل: أمصدت من. 
 وركزت على متكني  1975إىل  1960مصدت من اسم حركة القانون والصنمية املوجة الثانية: عرفت اب

 .الثكنوكراط وتعطيل النخب
  :ركزت أساسا على حقوق االنسان واملبا ئ الدسصورية 2000إىل  1985أمصدت تقريبا من املوجة الثالثة. 
  املوجة الرابعة: بدأت هذه املرحلة مع بداية تسعينيات القرن املاضي ومازالت مسصمرة، ركزت على مسصوى

 أتسست على مبا ئ وأفكار ماكس فيرب حول اليقني القانوين.، تقصاا واق واالالصفاعل بني القانون، األس
حقوق و يف جماالت مصنوعة ومتثلت أساسا يف سيا ة القانون،  مهية هذه املوجة يف الوتقت احلاضرأ ت از ا

 نافسة.امللكية وأمهية امل

سات شخاص واملؤسيكون فيه مجيع األهو مبدأ حسب هيئة األمم املصحدة سيا ة القانون: " :سيادة القانون. أ
والكياانت والقطاعات العامة واخلاصة مبا فيها الدولة ذاهتا مسؤولني أمام تقوانني صا رة علنا وتطبق على اجلميع 

نسان. ويقصضي هذا ابلصساوي وحيصكم يف إطارها إىل تقضاء مسصقل وتصفق مع القواعد واملعايري الدولية حلقوق اإل
تدابري بكفالة االلصزام مببا ئ سيا ة القانون واملساواة أمام القانون واملسؤولية أمام القانون والعدل  جيا إ كذلكاملبدأ  

ئية يف تطبيق القانون والفال بني السلطات واملشاركة يف صنع القرار واليقني القانوين وجتنب الصعسف والشفافية اإلجرا
 2."والقانونية

طة عصبار أن القانون نفسه هو مؤسسة شرياؤسسة حيصاجها اتجمصمع على إذن حكم أو سيا ة القانون هو أهم م
ية موضوع سيا ة ن أمهإ الذين حيصكمون إليه. األفرا أن تكون مؤسسة عا لة تاب يف الااحل العام وتعرب عن رغبة 

                                           
1 Arner, D. W. (2007). Op cit. P.19. 

 12/05/2015مت االطالع يف .  /law-of-rule-the-is-https://www.un.org/ruleoflaw/ar/what ملزيد من املعلومات أنظر: 2 

https://www.un.org/ruleoflaw/ar/what-is-the-rule-of-law/
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ذلك، تصجلى هذه ق تباعها لصحقياني والقانونيني للبحث على املبا ئ اليت جيب يتقصاا االالقانون أاثر العديد من 
  1املبا ئ يف:
 ينبغي أن تكون القواعد القانونية مسجلة ومكصوبة. 
 وجد أحد أي ال ي ؛تطبق القواعد على اجلميع ابملساواة وبدون عاطفة بغض النظر عن املواتقف أو احلالة

 فوق القانون.
 م.ليهع ونهم ومن يكون املدع نملى عاحلق يف الوصول للعدالة بدون متييز بغض النظر  ألفرا ل 

 ألفرا اوابلصايل تقيد تقوة الدولة املمارسة على  ،إن ترسيخ هذه املبا ئ سيحد من ممارسة احلكومة لسلطصها
صطبيق لاعلى أساس أن سيا ة القانون تعين  ،هبا دة ثقصهم يف أحكام القانون والصقيواملؤسسات مما يؤ ي إىل زاي 

 يتقصاا االهومه ال بد من الصعرض ملف يتقصاا االلفهم  ور سيا ة القانون وأمهيصه يف النمو  القانون.الفعلي لقواعد 
 2:لسيا ة القانون تصمثل يف يتقصاا االالصفسري  إن .والذي يصجلى يف محاية امللكية وإنفاذ العقو 

 محاية حقوق امللكية من االنصهاك أو السرتقة واإلسصالء. 
  العقو  املربمة. تنفيذتقوة 

 لسيا ة القانون يف الشكل الصايل. يتقصاا االإذن ميكن تلخيص املفهوم 
 القانون لسيا ة يتقصاا اال الصفسري: 4 -1شكل رتقم 

 
 
 
 
 

 املادر: من إعدا  الطالب

 وق امللكية وإنفاذ العقودحق ب.
هذا  سصعمالامعني خيول لااحبه  ون غريه باورة مطلقة  شيءيعرف حق امللكية أبنه حق عيين على  
 االسصعمال قح لهفمالك الشيء  .وذلك يف حدو  القانون والنظام  ون تعسف ،والصارف فيه هاسصغاللو الشيء 

 الصارف. وحق سصغاللاالحق  كذلكله،  الشيء يف الوجه املعد  اسصخداموهو حق 

                                           
1  Dam, K. W. (2007). The law-growth nexus: The rule of law and economic development. Washington, D.C: 

Brookings Institution Press. P.16. 
2 Ibid.P.93. 

   Rule of law سيا ة القانون

 

 Protecting محاية حقوق امللكية
Property  
 

 Enforcing العقو  تنفيذ
Contracts 
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، فمفهوم هااز هار و  اهللدول املصقدمة الدور الذي لعبصه حقوق امللكية يف حتقيق تطور  يتقصاا االيؤكد الصاريخ 
فهي ال تقصار على ما هو مملوك فقط لكنها عبارة عن حزمة من احلقوق والعالتقات اليت  ،امللكية يصسم ابلصعقيد

، السصعمالاوابلصايل فإن لفظ ملكية هو يف الواتقع حقوق امللكية واليت جتيز للفر  حق  ،ترتتب عليها حقوق امللكية
 الشيء اململوك والصخلص منه حسبما يراه مناسبا. اسصغاللو الصارف 

اب و ورها يف النمو والصنمية من خالل كص ةيتقصاا االاألحباث  كربى يفق امللكية أمهية  حقو  كصسبتإ
وضح فيه والذي  (The secret of capital)املال املعنون بسر رأس  ) (Hernando De Soto يتقصاا اال

اهتا فيما مؤسسسصثمار بل املشكلة تكمن يف ضعف أن البلدان النامية ال تعاين من نقص رأس املال الكاف لال
 خيص تسجيل حقوق امللكية، أي عدم وجو  أنظمة تقوية للملكية اخلاصة.

هو مفهوم جمر  له وظيفصني، األوىل مصمثلة يف البعد املا ي لألصل والثانية  (De Soto)رأس املال حسب  
د من حىت يقوم رأس املال ابلوظيفة الثانية ال ب .والرتاكم اإلنصاجهي إمكانية توليد تقيمة مضافة من خالل عملية 

 1وملموسا واملصمثل يف الاك القانوين للملكية. اثبصاإعطائه شكال حمد ا 
إن ما خيلق رأس املال يف الدول املصقدمة هو عملية ضمنية مطمورة يف تعقيدات نظم امللكية، هذه األخرية  

س املال منصج أو أارها ر عصبهي اليت توفر املعلومات واألشكال والقواعد اليت حتد  وتثبث األصول يف وضع يسمح اب
رمسي للملكية و صك أيف نظام  ةاإلجصماعيو  ةيتقصاا اال ي أصل مل حتد  وتثبت جوانبه أو أبعا هأإن  تقابل للرتاكم.

وكة يف السوق وابلصايل عدم القدرة على تقيامه ابلعملية الرتاكمية، فلما تكون األصول اململ يكهحتر ياعب ألتقاى حد 
لصايل حقوق واب ،مباين ...( غري موثقة أو مسجلة على حنو سليم تابح هذه احلقوق  ون معىن، عقارات، )أراضي

 .يتقصاا الاه لدفع عجلة النمو اسصخدامال ميكن ي ذال تياملال املرأس ب  ي سوتوأو ما يعرف حسب  ،غري رمسية
 2على هذا األساس ميكن من خالل نظام امللكية:

  ة الكامنة لألصوليتقصاا االاإلمكانيات  وتثبيتحتديد. 
 إ راج املعلومات املصناثرة يف نظام واحد. 
  للمساءلة األفرا إخضاع. 
  لالسصبدالجعل األصول منقولة وتقابلة. 
 .محاية املعلومات 
 ا يم ياعب نزع امللكية الفر ية أو اإلسصالء عليها  ون تعويضل نظام فعال وواضح للملكية ظن يف ذإ
مسجلة على حنو سليم من خالل جتميع أبعا ها، مما يؤ ي إىل تشكيل رأس مال و ألهنا سوف تكون موثقة  ،عا ل

                                           

القاهرة: اهليئة  ترمجة: كمال السيد. .يف كل مكان آخر؟سر رأس املال : ملاذا تنصار الرأمسالية يف الغرب وتفشل  (2009) .هرانندو،  ي سوتو1 
 .42ص. .املارية العامة للكصاب

  2 املرجع نفسه.
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ضافة إىل ذلك لكي تكون القوانني مؤثرة ال إ معطال من تقبل بسبب غياب هذا النظام أو عدم وضوحه.تقوي كان 
وابلصايل وجو  سلطة تقضائية مسصقلة تعمل على محاية احلقوق سواء كانت حقوق ملكية أو حقوق  ،بد من إنفاذها

 اية احلقوق.منا يف مدى تطبيقها ومحإ تعاتقدية، مبعىن أن جوهر سيا ة القانون ليس يف سن القوانني أو الصشريع

 الفرع الرابع: سيادة القانون والنمو
 العملية هلا هذلسيا ة القانون يف محاية احلقوق وتنفيذ العقو ، ه يتقصاا االشران سابقا يصجلى املعىن أكما 

 األفرا ضطر كون فيه حقوق امللكية آمنة وحممية يتيف ظل نظام ال  ة.يتقصاا االإجيابية ومفيدة للنمو والصنمية  آاثر
م أصوال تعصرب صوهلم وذلك حليازهتأسصثمار كامل طاتقاهتم و اواملؤسسات للعمل يف القطاع غري الرمسي أين ميكنهم من 

للملكية  مصالك الاك القانويناوتسجيلها بشكل سليم، أي عدم  احيث مل يصم مسحها أو رسم أبعا ه ،موثقةغري 
وجو   على هذا األساس جند أن ،هذه األصول يف القطاع الرمسي كضمان للقرض مثال اسصخدامايل ال ميكن وابلص

 تعزيز النمو من خالل:يف  ىنظام للملكية له أمهية كرب 
 ري تكون حقوق امللكية غ ضعيف، نظام رمسي للملكيةتكون مؤسسات ملكية األصول ضعيفة، أي  ملا

 .القطاع غري الرمسي ويصعطل النمو الشاملموثقة ومسجلة وابلصايل يسو  
  عدم الصحديد الواضح حلقوق امللكية وعدم وجو  مؤسسات وآليات جتعل هذه األصول أو احلقوق ذات

 .يتقصاا االاء تقالصعرضه لإلمنه  االسصفا ةس مال ميت ال ميكن أتلك األصول ر من مغزى )مسجلة وموثقة( جتعل 

عوائد املصوتقعة من وابلصايل ترتفع ال حمميةلكن يف املقابل ويف ظل نظام سليم وحمد  للملكية تابح احلقوق 
ات مبا يف ذلك املشاريع الاغرية واملصوسطة، إضافة إىل أنه كلما زا ت محاية حقوق امللكية الفكرية زا ت االسصثمار 
 اإلنصاج اجية عواملإنص ةوالصجديد الصكنولوجي، أي زاي قدم ات يف البحث والصطوير ومن مت املزيد من الصاالسصثمار 

 هانفاذو كما أن محاية احلقوق الصعاتقدية وحل النزاعات بني األطراف املصعاتقدة بقوة القانون ،  يتقصاا االوتسارع النمو 
ىل زاي ة إ مما يؤ يلوضوح وحتسن  مناخ األعمال يعمل على تشجيع ورفع معدل املبا الت السوتقية واملعامالت 

 ة.يتقصاا االالصنافسية وحتقيق الكفاءة 
ملا سبق جند أن سيا ة القانون ومن خالل آلية محاية احلقوق وإنفاذ العقو  يؤثر إجيابيا على خالصة إذن و 

 :أساسيصني النمو من خالل تقناتني
  اإلنصاجية.زاي ة معدل تراكم رأس املال ورفع معدل 
  اإلنصاجالكلية لعوامل ية اإلنصاجتشجيع الصقدم الصكنولوجي من خالل زاي ة. 
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يصضح لنا أمهية وجو  آليات ومؤسسات حتمي حقوق امللكية اخلاصة، هذه األخرية  ،من خالل ما سبق
تجمصمعات اليت لديها اف 1.سيا ة القانونتدخل ضمن األولوية الرئيسية تجمصمع  )Diamond Larry (حسب

حتقق مسصوايت ايل وابلص ،يف الرأس املال املا ي والبشري االسصثمارتعمل على تشجيع  تقوية وفعالةمؤسسات جيدة، 
أو ما يعرف ابملؤسسات املكملة - فالعامل املؤسسي .عالية من النمو والعكس يف حالة وجو  مؤسسات ر يئة

 ،يف الدول يصاا تقاالاملوجو  يف مسصوايت النمو والرفاه  خصالفاالشرح أصبح له  ور هام يف تفسري و   -والداعمة 
 وجهات ظل هذا الصعد  يف ن يفذإ قا.خرى اليت سبق وأن تعرضنا هلا سابوهذا طبعا مع الصفاعل مع العوامل األ

حسب  له رةاملفسألهم العوامل شارة النظر حول احملد ات الرئيسية للنمو والنظرايت املفسرة له، هنا البد من اإل
 ة.يتقصاا االتطور النظرية 

 يقتصاداال للنموواملباشرة ساسية احملددات األ :اخلامسالفرع 
 ايت النموتوضح سبب حتقيق معدالت خمصلفة ملسصو فرضيات أساسية تركز النظرايت احلديثة على ثالث  

 2سسات.اجلغرافية، السياسات واملؤ تصمثل هذه الفرضيات يف العوامل  ت،ايتقصاا االيف خمصلف  يتقصاا اال
  ي من ر الصقليدية واليت مت الصعرض هلا سابقا، وهنا جند أن رأس املال املا ي والبش اإلنصاجمنوذج صولو و الة

 إلنصاجااي ة مسصوى سصثمارات وخمرجات ميكن ز إفمن خالل حتويل املدخرات إىل  أهم احملد ات وماا ر النمو،
 .وحتقيق النمو

  إلنصاجية افرضية املؤسسات ومنوذج نورث والذي يركز على  ور العامل املؤسسي وأمهية املؤسسات يف رفع
 .تراكم رأس املال وحتقيق
  فرضية اجلغرافيا ومنوذج(Sachs)  والذي يعصرب العوامل اجلغرافية هي العوامل احملد ة واألساسية للنمو، هذه

 النباتية و....  . ل املناخ املوار الفرضية تركز على عوام

 ميكن تانيف العوامل األساسية املفسرة للنمو واليت مت  راسصها من تقبل على أهنا:على خلفية هذه النماذج 
  ية )توفر املوار ، العوامل اجلغرافية....(اتقصاا عوامل. 
  ية )عوامل مؤسسية مثل املؤسسات والسياسات(اتقصاا عوامل غري. 

ملباشرة تصحد  فالعوامل ا  ات املباشرة واحملد ات األساسية،منوذجه بني احملد ساس يفرق نورث يفعلى هذا األ
ت ايتقصاا االطبعا سابقا.  اإلنصاجوالصطور الصكنولوجي واليت مت حتديدها يف  الة  االبصكارأساسا يف رأس املال، الصعليم و 

رأس فاءة أكرب لك، عمال أكثر تعليم ومهارة،  جاإلنصا لعوامل  اإلنصاجية الكليةالغنية واملصطورة هلا مسصوايت عالية من 
                                           

مت  arabia.org-WWW.cipe : حقوق امللكية والصنمية والصحوالت الدميقراطية، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، موجو  يف. آانَ  ،ان جروكيفيصش1 
 . 5/05/2015االطالع يوم: 

 
2 Acemoglu, D. (2003).root causes. A historical approach to assessing the role of institutions in economic 

development. Finance & Development, 40 (2). 27-30. Available from : 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2003/06/pdf/Acemoglu.pdf.  P. 27. 

http://www.cipe-arabia.org/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2003/06/pdf/Acemoglu.pdf


 الفصل األول.......................................... النمو االقتصادي والنظام املايل، مفاهيم ونظرايت 
   

21 

 

لنمو يف مسصوايت ا والصباين خصالفلكن حسب نورث هذه العوامل ال تفسر اال، أ وات وماانع. مال بشري
 سصثمارااوأكثر  صكارابات أكثر ايتقصاا االاحملققة والرفاه يف هذه الدول بقدر ما تطرح تساؤل ملاذا جند بعض الدول و 

تصمثل سب نورث اإلجابة ح واسصثمارا؟ ا خاراواملؤسسات أكثر  األفرا يف النظام الصعليمي والبحث والصطوير؟، وملاذا 
 أتثريا.ويف العامل املؤسسي أو ما يعرف يف حتليله ابحملد ات األساسية للنمو أو احملد ات األكثر عمقا 

ت اياتقصاا مباشرة، على هذا األساس جند  هي حمد ات أساسية وحمد ات حسب نورث حمد ات النمو إذن
 هلا من احملد ات املباشرة الكثري لكن ال حتقق مسصوايت منو مقبولة ألهنا تفصقد للمحد ات األساسية.

 ساسية واحملد ات املباشرة يف الشكل املوايل.ميكن تلخيص احملد ات األ

 يتقصاا اال للنمو واملباشرة الرئيسية احملد ات: 5 -1 رتقم شكل
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

يف الدول  يتقصاا الايف تفسري وحتديد النمو  ىأمهية كرب  لعامل املؤسسيمايعرف ابأو  إذن حتصل املؤسسات 
)الصأثري  إلنصاجاتوفر البيئة املالئمة واملناسبة لزاي ة تعمل على املصطورة، فمن خالل وجو  مؤسسات تقوية وفعالة 

 يصه. ( بل أيضا يف نوعاإلنصاج(، هذا األثر ال ينحار يف كمية املخرجات )كمية اإلنصاجاإلجيايب على  الة 

مام الكثري من هصحضي اب ، ننصقل األن ملوضوعيتقصاا االنمو بعد حتديد احملد ات األساسية واملباشرة لل
ختفيض الصكاليف و ة، ياالسصثمار املشاريع حول تعمل على سد الفجوة املعلوماتية عصباره القناة اليت ني ابيتقصاا اال

 .الصمويلوعملية  املايل أال وهو النظاماملباشرة. الصمويل الالزم للمحد ات وابلصايل توفري 

 

Source: Acemoglu, D., Gallego, F. A., & Robinson, J. A. (2014). Institutions, 

human capital, and development. Annu. Rev. Econ., 6(1). 875-912. P. 875. 

 احملد ات األساسية
Fundamental 

Determinants 

 احملد ات املباشرة
Proximate 

Determinants 

 اإلتقصاا يالنمو 
 

 املؤسسات
 
 

 ية الكليةاإلنصاج-
 املال البشري رأس-
 رأس املال املا ي-
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 الثاين: النظام املايل، مفاهيم وأساسياتاملبحث 
وعوامل  إلنصاجاو الطابع السلعي واملصمثل يف ذ يتقصاا االبعد الصعرض يف املبحث السابق إىل النشاط 

ة و الطابع النقدي املايل، أي الصدفقات النقدية املقابلذ يتقصاا االيلي إىل النشاط  نصطرق فيما. وآليات النمو اإلنصاج
 السلعية احلقيقية وذلك من خالل الصعرض للصمويل وأهم املؤسسات الفاعلة فيه.للصدفقات 

صمويلية وأهم الصفاعالت املوجو ة بني أطراف العملية ال تقصاا حياول هذا املبحث الصعريف بعملية متويل اال
ية وذلك من خالل لعاجلصها من تقبل املؤسسات املاوذلك من خالل الصعرض لكيفية سري العملية، مشكالهتا وكيفية م

 املطالب الصالية:
 .تقصاا ة ومتويل االيتقصاا االاملطلب األول: األعوان 

 .نيالسوق وأمهية الوسطاء املالي لعدم كمااملطلب الثاين: 
 .النظام املايلاملطلب الثالث: 

 قتصادومتويل اال ونيقتصاداالاملطلب األول: األعوان 
اليت من و املؤسسات املالية اليت هي جزء من النظام املايل : جماالتلفهم و راسة الصمويل البد من فهم عدة 

األسواق  الية.حتصوي على القوانني والصنظيمات اليت تؤثر وتنظم الافقات املهذه األخرية  ،بيئة الصمويلخالهلا تصحد  
 ال.األمو من أسهم وسندات وأخري كيفية تسيري وإ ارة هذه  االسصثماراملالية و ورها يف تنويع جماالت 

" النشاط الذي ينارف إىل تكوين املوار  وتعبئصها وتوجيهها إلتقامة :اي على أنهاتقصاا يعرف الصمويل 
 1ات املخصلفة".االسصثمار 

  واملوار  قو على الن احلاولمن املؤسسات والصجار و  األفرا يسصطيع  راسة كيف ": 2كما يعرف الصمويل أبنه
  ".إ ارهتا وإنفاتقها، و املالية األخرى

فالصمويل على  الصجاري والشخاي.و الصمويل الكلي،  :3للصمويلأنواع  ةعا ة ما يفرق الدارسون بني ثالث
ملالية األسواق او يصمثل يف  راسة كيف يصفاعل ويصعامل الوسطاء املاليون  (Macro finance)املسصوى الكلي 

يهصم بدراسة الصخطيط  (Business finance)وصناع السياسة مع النظام املايل. يف حني جند الصمويل الصجاري 
يهصم بدراسة والذي  (Personal finance)تسيري األصول ورفع رؤوس األموال. وأخريا الصمويل الشخاي و املايل 
 الكلي. تقصاا  راسة الصمويل على مسصوى اال نركز علىفيما يلي  ها.مع الطوارئ املالية والصحوط من األفرا تعامل 

                                           
 .60ص. .النور ار  :القاهرة )الطبعة األوىل(.الوساطة املالية وأبز تطبيقاهتا املعاصرة (2012) .أمني حممدالرو ي،   1

 

2Melicher, R. W., & Norton, E. A. (2000). Finance: Introduction to institutions, investments, and management. 

(Tenth Edition). South Western. P.3 
3 Ibid. 
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ة وحتليل يتقصاا االوان ععلى املسصوى الكلي البد من حتديد األ تقصاا لفهم النشاط الصمويلي وكيفية متويل اال
 وضعيصهم إجتاه الصمويل.

 ونيقتصاداالالفرع األول: األعوان 
احلكومة  مال،األعاملؤسسات أو تقطاع  يلي: العائالت، الوطنية كماة يف احملاسبة يتقصاا االاألعوان تصحد  
 ابتقي العامل.والقطاع اخلارجي أو ما ياطلح عليه   أو اإل ارات 
 النشاط األساسي هلذه املؤسسات هو إنصاج السلع واخلدمات عن طريق  ،مؤسسات تقطاع األعمال

ن إذن مؤسسات تقطاع األعمال تعصرب م اإلنصاجية،ورة ، هذا األخري جيعل نفقاهتا أكثر من إرا ات الداالسصثمار
حاليا يصم الصمييز بني املؤسسات الصالية: مؤسسات القطاع العام، مؤسسات القطاع اخلاص، مؤسسات  .العجزأعوان 

 .ذات طابع اجصماعي ومؤسسات اإلتقراض
   سصهالكي، يغلب عليها هو الطابع اال ومااإلنصاجية العائالت، طبعا على العموم ال متارس العائالت العملية

لى هذا األساس عية جيعل مصحاالهتا الدخلية )إيرا اهتا( تفوق نفقاهتا.  االسصثمار إن عدم شراء العائالت للسلع 
 ا.فائض العائالت عوانميكن إعصبار 

 قاهتا خالهلا نف)أو اإل ارات العمومية(، طبعا للحكومة واإل ارات العمومية ميزانية عامة حتد  من  احلكومة
وإيرا اهتا، إذا كانت اإليرا ات تساوي النفقات فامليزانية مصوازنة، أما إذا كانت اإليرا ات أكرب من النفقات فيحال 

 .عون عجز و ابلصايلفائض، أي عون فائض، يف حالة العكس يكون هناك عجز 
   ه مع العامل ندماجاومسصوى  صاا تقنفصاح االاأو ما يعرف ببقية العامل وهو يبني مقدار العامل اخلارجي

 اخلارجي.
فائض ان هلا من جهة أعو  ،ة يصضح لنا وجو  جمموعصني أساسيصنييتقصاا االعوان من خالل حتديد وضعية األ

، (Borrower)ابملقرتضني ومن جهة أخرى أعوان تبحث على النقو  تدعى  ،(Saver) تعرف ابملدخرينالنقو  يف 

 1يف: آلية إنصقال األموالو خمصلف الصدفقات  على هذا األساس تصحد 
والذي  اأو أعوان احلاجة للصمويل وهذا لزاي ة نفقاهتم عن إيرا اهتم، هذه احلاجة متثل عجز  :أ. أعوان العجز املايل
 :ميكن متويله بطريقصني

  عائالتللإما إبصدار األوراق املالية وبيعها. 
  املاليةؤسسات املإما ابالتقرتاض من. 

                                           
1 Ritter, L.S. & Silber, W. L. & Udell, G. F. (2004). Principles of money, Banking and Financial Markets. (Eleventh 

Edition). Pearson. P. 33. 
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أوراق مالية أولية أو األصول  األعمال تدعى ؤسساتمإن األوراق املالية املادرة من طرف أعوان العجز أو 
 ؛لمؤسساتة احملاسبية خاوم لالناحي وهي من ألسهم والسنداتصمثل هذه األوراق املادرة يف ات ،املباشرةاملالية 

 .قطاع األعمالأي خاوم ل

 إذن فهي ض،توظيف الفائ عن يبحثون الذين الصمويل على القدرة أبعوان يعرف ما أو :املايل الفائض ب. أعوان
 . هلا أصوال متثل احملاسبة الناحية من

 املقرتضني، أي وأ املالية يعرفون ابملسصثمرين املوار  على احلاول يف يرغبون الذين املايل العجز أصحاب إن
 توظيف عن يبحثون كمدخرين  الفائض أصحاب يظهر حني يف اخلاصة، لصمويل مشاريعهم األموال عن الباحثني
الصمويل، على  لىع والقدرة احلاجة حيث من مصناظرتني جمموعصني جند اتقصاا  أي كمقرضني، ففي  أو املالية موار هم

  هذا األساس تصحد  ماا ر متويل املؤسسات كما يلي:

  تاالهصالكا خمااات اسصعمال ميكن كما   اخليا، الامل رأس برفع يعرف ما وهذا الذايت الصمويل. 
 املؤسسة حلاصهم يف املسامهني وزاي ة األسهم إبصدار وهذا املال رأس رفع. 
  ملؤسسة.اأو عن طريق إصدار منصجات متثل  ينا على  األخرى،االسصدانة من البنوك واملؤسسات املالية 
 الذاتية موالاأل كفاية  وعدم اتاالسصثمار  لضخامة وهذا ما، نوعا حمدو ا أمهيصه ورغم الذايت يبقى الصمويل 

 السوق يف والسندات األسهم وإصدار القروض على تعصمد أساسا تقصاا اال متويل عملية آخر مبعىن مؤسسة، لكل
  1أو ما يعرف ابلصمويل اخلارجي لوحدات العجز، هذه العملية تصم بطريقصني خمصلفني: األويل،
   الصمويل املباشر(Direct finance) املقرض واملقرتض،  بني الطرفني: ويصحقق بعملية أو صفقة ثنائية
  .تكون يف السوق وهذا إبصدار األصول املالية املباشرة عا ة ما
  الصمويل غري املباشر (Indirect finance) ،وهذا بصدخل أو إ ماج طرف اثلث بني املقرض واملقرتض :

 2.هذا الطرف الثالث يدعى ابلوسيط املايل
الحظ أن يف الصمويل املباشر تكون العالتقة مباشرة ما بني املقرضني واملقرتضني النهائيني، أي أن العالتقة ما ي

طة وسيط واملقرتضة تكون يف السوق املايل، يف حني جند الصمويل غري املباشر يصم بواس املالية املقرضةبني األعوان غري 
 ما يلي.ها الكثري من املشاكل والصحدايت حناول  راسصها فيهجاتو بسيطة بل  تطبعا العالتقة الصمويلية ليسمايل، 

                                           
1  Siegel, B. N. (1982). Money, Banking, and the Economy a Monetarist View.USA:  Academic Press. P.44. 

 ملايل يف الفال الثاين.ا ءواملؤسسات العائلية الاغرية تصوجه للصمويل املاغر، سنصعرض هلذه اآللية عند تناول اإلتقاا طبعا صغار املسصثمريني2 
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 نيالسوق وأمهية الوسطاء املالي لاملطلب الثاين: عدم كما
ة ومساعد لنموها وتطور أنشطصها يتقصاا االللمؤسسات  يالصمويل اخلارجي  اعم تقو كما رأينا أعاله 

وان  ذلك من خالل مقاربة اإلحصياجات املخصلفة لألعيف بريةسصثماراهتا، كما تلعب املؤسسات املالية أمهية كاو 
ة. ما مييز أسواق العمليات املالية تنامي ظاهرة عدم متاثل املعلومات أو ما يعرف بظاهرة املعلومات غري يتقصاا اال

تكاليف  عرتفا ااملصكافئة بني أطراف عقو  الصمويل سواء يف السوق البنكي أو املايل، هذا العجز املعلومايت يؤ ي إىل 
 املعلومات مما يؤثر سلبا على صغار املسصثمرين.

حناول فيما يلي الصعرض لكل من تكاليف املعامالت املالية وظاهرة عدم متاثل املعلومات اليت تؤ ي يف النهاية 
 العجز. نلالخصيار املضا  واخلطر األخالتقي، وهي كلها ظواهر أساسية متيز العالتقة الصمويلية بني أعوان الفائض وأعوا

    الفرع األول: تكاليف املعامالت
ية، بالبحث عن املعلومة سواء مالية، حماس نصيجة (Transaction Costs)ميكن فهم أثر تكاليف املعامالت 

يف املعامالت ابلنسبة تكال ارتفاعاملؤسسات لصوظيف واسصثمار أمواهلم. تزيد أمهية  راسة و  األفرا ية...من تقبل اتقصاا 
هذا املبلغ يف سوق  اسصثمار ج يبحث عن  50.000لاغار املدخرين واملسصثمرين، فمثال نفرتض أن مدخر له 

األسهم، طبعا هذا املبلغ ال يسمح له إال بشراء جمموعة حمدو ة من األسهم املادرة وتقد ال ينفد أمر الشراء أصال 
اء يف يف ظل هذه اخلاائص تربز أمهية املؤسسات املالية والوسط ،ملية الصسعرييف حالة حتديد سعر أعلى أثناء ع

لية وذلك مرين أو املدخرين للولوج واالسصفا ة من اخلدمات املاثختفيض هذه الصكاليف وابلصايل مساعدة صغار املسص
 من خالل:
 وحدة  الصكاليف، فكما هو معلوم تنخفض تكلفة أي ارتفاعواليت توفر احلل ملشكلة  ايت احلجماقتصاد

نقدية مسصثمرة مع زاي ة حجم املعاملة، مبعىن أن مجع األموال املسصثمرة لاغار املدخرين واملسصثمرين ومعاجلة 
 اتجمال . فكما هو معلوم يفعلى حدىصكاليف معامالت كل مدخر أو مسصثمر ب مقارنةإحصياجاهتم سوف ختفض 

 1سهم. 50أالف سهم يف البورصة ال ختصلف كثريا عن عملية شراء  10فة عملية شراء املايل فإن تكل
 املؤسسات و  را األفتكاليف املعامالت جند كذلك ضعف مسصوى أ اء  ارتفاعباإلضافة إىل ف العمل كخرباء
لصقليل من هذه املشاكل ا ية وابلصايل زاي ة حجم املخاطر اليت يواجهوهنا، هنا تربز أمهية الوسطاء يفاالسصثمار ملهامهم 

انطالتقا من وظيفصهم وتعاملهم كخرباء يف اتجمال املايل واملعلومايت وربط العالتقات وحتليل السوق، والقدرة على مصابعة 
 واملؤسسات. ألفرا ات سواء الاالسصثمار املشاريع و 

 الفرع الثاين: عدم متاثل املعلومات
أبهنا أحد الافات األساسية لسوق  (Asymmetric Information)تعرف ظاهرة عدم متاثل املعلومات

معرفة أحد أطراف العقد أو الافقة معلومات ال يعرفها الطرف األخر، مبعىن أن أحد "الصمويل واليت تصمثل يف: 
                                           

1 Mishkin, F. S. (2010). Monnaie, banque et marches financiers. (9 éditions). Paris : Nouveaux Horizons, P.234 
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د يالطرفني ليس له معرفة اتمة أو كافية عن الطرف األخر، خاصة فيما خيص نوعية املشروع املقرتح للصمويل أهو ج
  1ختا  القرار املناسب".اأو سيئ ونوااي الصسديد مما يؤ ي إىل صعوبة 

قرض فمن جهة امل ،طرافألمييز العملية الصمويلية هو وجو  عجز معلومايت بني ا ما   (Stiglitz)حسب 
الذي و  Ante-Ex(،2( ليس له القدرة على معرفة صدق ومالءة املقرتض، وهذا ما يعرف بعدم الصماثل القبلي 

برام العقد حىت ال إيظهر تقبل عملية إبرام العقد، ومن جهة أخرى تصطلب العملية الصمويلية مراتقبة ومصابعة يف حالة 
هنا تربز أمهية الوسطاء املاليني الذين  .(Ex-Post)حيدث خطر عدم الصسديد أو ما يعرف بعدم الصماثل البعدي 

هذا لصجنب املعلومات اليت يبحث عنها أطراف العملية الصمويلية و  يصوفرون على ميزة نسبية يف جمال إنصاج وتوفري
 خالتقي.اإلخصيار املضا  واخلطر األ مشكليت

واليت تظهر نصيجة العجز املعلومايت عن نوعية املشاريع :(Adverse Selection)   مشكلة االختيار املضادأ.
اريع السيئة أو لى الصمويل توجد املشاريع اجليدة واملشاملقرتحة للصمويل وتقبل إجناز املعاملة، طبعا يف سوق الطلب ع

الر يئة، ويف ظل عدم القدرة على الصفرتقة بينهم يقوم أصحاب الفوائض أو املقرضون بفرض معدل فائدة يعكس 
لعجز أو ، عند هذا املعدل جيد أصحاب اواملوجو ة يف السوق النوعية املصوسطة لكل املشاريع الباحثة عن الصمويل

ون رتضون اجليدون أنفسهم جمربين على  فع عالوة خماطر تفوق تقيمة خماطرهم احلقيقية، يف املقابل يسصفيد املقرتضاملق
هذه 3ملشاريعهم. احلقيقييث يصحد  املعدل املصوسط يف مسصوى أتقل من املعدل حبالسيئون من عالوة خماطر سالبة 

نسحاب املشاريع اجليدة من السوق ألهنا ببساطة ال تسصطيع حتمل معدل أكرب من املعدل احلقيقي الوضعية تعجل اب
 الذي يعكس مسصوى خماطرها أين تابح العروض األسوأ أو املشاريع السيئة هي األكثر احصماال لالنصقاء.

املشاريع املمولة ذات تظهر بعد إمتام العقد خاصة إذا كانت و  :(Moral Hazard) مشكلة اخلطر األخالقيب.
 ، إضافة إىل احصمال جلوء املقرتض إىل سلوك غري أخالتقي إنصهازي منعاليةوابلصايل إمكانية إفالسها  خماطر عالية

اخلطر ف ة،يا وتغليب مالحصه اخلاصئض ولو جز أجل عدم الصسديد وعدم حتمل املسؤولية وابلصايل خيانة املقرت 
   4تعمل على تعظيم املنفعة اخلاصة على حساب اآلخرين.األخالتقي يصمثل يف الصارفات اليت 

ا سبق وعلى خالف فرضية املعلومات املصوفرة والكاملة وغياب الصكاليف حسب النظرية ملإذن خالصة 
تكاليف  رتفاعاالكالسيكية، يصميز سوق الصمويل بعجز معلومايت انتج عن وجو  معلومات غري مصكافئة يؤ ي إىل 

 تكاليف املعامالت ووجو  معلومات غري ارتفاعمشكليت االخصيار املضا  واخلطر االخالتقي. املعامالت وظهور 
مصكافئة بني األطراف هو ما يفسر جزاي أمهية وجو  الوسطاء املاليون يف العملية الصمويلية، يف هذا الاد  يشري كل 

                                           
1 Hubbard, G. P., & O'Brien, A. P. (2012). Money, banking, and the financial system. Pearson Higher. P.255. 
2 Slialom. L. (2004). Économie bancaire. Paris : La découverte. P. 49. 
3 Ritter, L.S. & Silber, W. L. & Udell, G. F. (2004). Op cit. P.199. 

 .141 مشق:  ار القلم. ص. . )الطبعة األوىل( واألخالق والفسا االتقصاا   (.2014) يونس رفيق املاري،4 
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إذا مل بة يف تفسري وجو  الوسطاء، فإىل أن النماذج الصقليدية لألسواق املالية جتد صعو  & Pyle) (Lelendمن 
تكن هناك تكاليف يلجأ املدخرون أو املقرضون إىل شراء األصول األولية املادرة من تقبل املقرتضني أو املسصثمرين 

أمهية الوسطاء املاليني تصمثل يف الصقليل من نقائص سوق الصمويل إذن 1مباشرة وابلصايل جتنب تكاليف الوساطة.
ختفيض  ايلوابلصعمل على إنصاج املعلومات ومعاجلة مشكليت االخصيار املضا  واخلطر األخالتقي وذلك من خالل ال

طبعا نوعية املعلومات ومسصوى  ايت احلجم وأمهية اخلرباء.اتقصاا تكاليف املعامالت من خالل االسصفا ة من مزااي 
ألهنم األتقدر  ،عملية الصمويل وشراء وبيع األوراق املالية حتصاج للوسطاء املاليني املهارات واخلربة املهنية اليت تصطلبها

 وعلى تداول األوراق املالية بكفاءة أكرب ،على القيام بعملية نقل األموال من وحدات الفائض إىل وحدات العجز
 2مما لو ترك األمر لوحدات الفائض أن تقوم هبذه املهمة بنفسها.

كلة االخصيار املضا  و وره يف الصقليل من كفاءة السوق الصمويلي سنحاول الرتكيز عليه أكثر نظرا ألمهية مش 
 فيما يلي و راسة  ور الوسطاء يف الصقليل واحلد منه يف اتجمال املايل.

 ختيار املضادالفرع الثالث: ختفيض اال
لك على كفاءة وعمل ذبصحليل مشكلة االخصيار املضا  وأثر  (Akerlof) يتقصاا االيف مقال شهري تقام 

يف ظل فرضية وجو  معلومات غري   3السوق وسلوك البائع واملشرتي من خالل  راسة سوق السيارات املسصعملة.
مصكافئة حول نوعية السيارات املعروضة للبيع يصم حتديد سعر وحيد بغض النظر عن نوعية السيارة إن كانت جيدة 

يئة مما يدفع بعارضي السيارات اجليدة إىل االنسحاب من السوق، فالسعر املنخفض جيعل أصحاب السيارات أو س
اجليدة ليس هلم مالحة لولوج السوق أين يكون السعر احملد  ال يعكس تقيمة السيارة املعروضة للبيع، مع بقاء طبعا 

مالت إىل أن يات الشراء واملعالاملشكل فصقل عم عارضوا السيارات السيئة، مع مرور الوتقت يصفطن املشرتون هلذا
  خيصفي السوق هنائيا.

 منوذجعدل من   (Spence)ني مبشكلة املعلومات غري املصكافئة، فنجد أن يتقصاا االهصم العديد من ا
إبنشاء مكصب  املنصجنيتنظيم نشاط  (Leland)تقرتح اآكرلوف إب خال ضمانة من البائع لااحل املشرتي، كما 

 4خصبار مراتقبة اجلو ة.اب (Heinkel)هصم امث ، ملراتقبة جو ة املنصجات

                                           
1 Leland, H. E., & Pyle, D. H. (1977). Informational asymmetries, financial structure, and financial intermediation. 

The journal of Finance, 32(2), 371-387. Available from: https://www2.bc.edu/thomas-

chemmanur/phdfincorp/MF891%20papers/Leland%20and%20Pyle%201975.pdf. P. 373. 

 .56ص.. ار الشروق :عمان .النقو  والبنوكإتقصاا ايت  (2012) .، حممد سعيد السمهوري2 
 .144ص. .مرجع سابق. يونس رفيق املاري،3 
 .144.145، ص.ص.املرجع نفسهملزيد من املعلومات أنظر رفيق يونس املاري،  4 

https://www2.bc.edu/thomas-chemmanur/phdfincorp/MF891%20papers/Leland%20and%20Pyle%201975.pdf
https://www2.bc.edu/thomas-chemmanur/phdfincorp/MF891%20papers/Leland%20and%20Pyle%201975.pdf
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طبعا وكما رأينا سابقا أمهية وجو  الوسطاء تكمن يف الصقليل من مشكلة االخصيار املضا ، فبالعو ة للمجال 
 ،سهلة وواضحة عملية اليةعالخاطر امل ذات املايل والصمويلي ملا تابح الصفرتقة بني املؤسسات اجليدة واملؤسسات السيئة

يقبل املدخرون أو املسصثمرون بدفع السعر احلقيقي، عا ة ما يكون مرتفع، لألصول املادرة من تقبل املؤسسات 
خصيار شكلة االإن معاجلة م اجليدة، وابلصايل تابح سوق القروض والسوق املالية تقا رة على متويل هذه املؤسسات.

 املعلومايت يصم من خالل: املضا  واحلد من العجز
د أي تزويد املدخرين واملسصثمرين ابملعلومات الضرورية حول املؤسسات املرشحة للصمويل، مبعىن الب :بيع املعلوماتأ.

من خلق مؤسسات تعمل على مجع وإنصاج املعلومات واليت تسمح ابلصمييز والصفرتقة بني املشاريع واملؤسسات اجليدة 
مثال على ذلك جند  سهم والسندات،لباحثني عنها والراغبني يف توظيف مدخراهتم يف سوق األمن السيئة مث بيعها ل

يف  (Value Line)ومؤسسة  (Moody’s)ومؤسسة  (Standard and Poor’s)يف الو.م.أ مؤسسات مثل 
 حتليلها وبيعها مث يةاالسصثمار اليت تقوم مجمع املعلومات حول ميزانيات املؤسسات وأنشطصهم  (Fitch)إجنلرتا ووكالة 

عملية إنصاج املعلومات وبيعها هو نظام ا جند نظام ذهلطبعا هذه املؤسسات والوكاالت خاصة  1.للمشرتكني فيها
خرى أمل حيل مشكلة االخصيار املضا  هنائيا وذلك لظهور مشكلة ، وهلذا خاص ال تصدخل السلطات العامة فيه

الركوب اتجماين أو غري  سمعرفت ابواليت  اتجمانية للمعلومة من تقبل بعض املسصثمرين واملدخرين سصفا ةإلتصمثل يف ا
ع املعلومات واالسصفا ة منها  ون  ف سصغاللصمثل بقيام فر  ابيوالذي  rider problem-The free(2( الشرعي

 ء أصوهلا املالية املادرةات اجليدة وابلصايل شرامثنها. إن عملية شراء املعلومة جتعل املسصثمرين تقا رين على متييز املؤسس
مما حيصم عليهم الصوجه لطلب هذه  (t+1)بعد فرتة زمنية هذا السلوك سوف يالحظ من تقبل اآلخرين، يف السوق
ك  عد  هذا السلو  مما يؤ ي إىل زاي ة أسعار هذه األصول خاصة إذا كان احلاول على املعلومة جماان، أي األصول

لفة إضافية ضطرارهم حتمل عالوة أو تكالاملعلومات  يأسعار األصول املالية يؤثر سلبا على مشرت  تفاعار كبري. إن 
النظام هلذا  يكن ملوابلصايل  ،سلوك الركوب اتجماين أصجاب يف احلاول على املعلومات على عكسعالوة على تكال

 خصيار املضا .يف احلد من مشكلة االكبرية املعلومات فعالية  اخلاص إلنصاج وبيع 
ق اخلفي أو ما يعرف بسلوك الركوب اتجماين للمعلومات يعي سصغاللإن مشكلة اال :التنظيم العام للمعلوماتب.

النظام اخلاص إلنصاج وبيع املعلومات من احلد أو الصخلص من مشكلة االخصيار املضا ، وابلصايل ضرورة تدخل الدولة 
ل رفع كفاءة من الدول تبنت هذا اخليار من أج الكثريخلواص وتوفريها جماان. أو مؤسساهتا للقيام هبذه العملية بدل ا

كذلك يف اململكة   ، (SEC) وفعالية سوق الصمويل، ففي الو.م.أ جند هيئة األوراق املالية والبورصات األمريكية
 .(BAFIN)املصحدة جند هيئة اخلدمات املالية ويف فرنسا جند هيئة االسواق املالية وأملانيا هيئة الرتقابة املالية االحتا ية 

                                           
1 Mishkin, F. S. (2010). op cit. P. 237. 
2 Ibid. 
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إن مشكلة عدم متاثل املعلومات توضح ملاذا يعصرب القطاع املايل واألسواق املالية من بني القطاعات اليت حتصاج 
م إىل تقوانني تنظيمية ورتقابية كبرية، فالصنظيم العام للمعلومات يعمل على توفري املعلومة الضرورية اليت تسمح بصنظي

ل إىل عدة مزااي من بينها حتفيز املؤسسات على العمل والصطور والصحو  السوق ورفع كفاءهتا. إن العمل هبذا النظام له
مؤسسات جيدة تقا رة على بيع أصوهلا املالية أبسعار مرتفعة، لكن يف املقابل ال خيلو هذا النظام كذلك من العيوب 

ب وابلصايل عفمن خالل عمل املؤسسات على متويه وحتسني املعلومات املوجهة للجمهور جيعل عملية الصفرتقة أص
 احلد من حل مشكلة االخصيار املضا . 

هنا تربز أمهية املؤسسات املالية وعملها كوسطاء تعمل على إنصاج املعلومات حول وضعية ونشاط مؤسسات 
إىل تقدرهتم على منح  ية، ابإلضافةاالسصثمار الوطين، حيث هلم القدرة على تانيف وترتيب خماطر املشاريع  تقصاا اال

ضل املرتشحني للصمويل بسعر يغطي سعر الفائدة املمنوحة للمدعني وتكاليف إنصاج املعلومات. فللوسطاء القروض ألف
 من خالل توفري وإنصاج املعلومات حول نشاط املؤسسات وابلصايل حل مشكلة عدم تقصاا أمهية كربى يف اال نياملالي

 تناظر املعلومات مما يؤ ي للحد من مشكلة االخصيار املضا .
يصم فهم  ور الوسطاء وأمهية الوساطة املالية البد من الصعرض للنظام املايل وأهم مؤسساته على أساس  حىت

 . تقصاا واملؤسسات وابلصايل توفري اخلدمات املالية الضرورية لال األفرا أنه يعصرب تقناة ملرور املوار  املالية بني 

 املطلب الثالث: النظام املايل
نها عالتقات مصبا لة ي بيأيعرف النظام يف ويكيبيداي على أنه:" جمموعة من العناصر املصفاعلة فيما بينها، 

فالنظام يصكون من جمموعة من املدخالت تصم معاجلصها وتفاعلها ضمن جمموعة من  ،ألجل حتقيق هدف حمد 
  1شكال، حجما ووظيفيا". العمليات تؤ ي يف النهاية إىل جمموعة من املخرجات ختصلف يف خاائاها

كذلك يعرف أبنه: جمموعة من النظم الفرعية ترتبط مع البيئة بواسطة عالتقات لصحقيق هدف. والنظم 
فأي نظام عبارة  2ام.وتصأثر بذلك النظالفرعية هي املكوانت األساسية للنظام، أما البيئة فهي ما حييط ابلنظام وتؤثر 

 العالتقات املصشابكة واملعقدة وهذا ما يؤ ي إىل ظهور أنظمة فرعية أو جزئية. عن جمموعة من العناصر أو األجزاء و 
ة ككل والذي يصمثل يف جمموع  يتقصاا االعلى هذا األساس جند أن النظام املايل نظام جزئي من النظام 

 ك.رت تبا ل املعلومات من أجل حتقيق هدف مش همن األنشطة والعالتقات اليت تكمل بعضها البعض يصم من خالل

 

                                           
 .18/06/2015يوم:  .   مت االطالع/or.wikipedia.org/wiki موتقع ويكيبيداي: نظام1

2 www.abahe:Arab British Academy for higher education. In www.abahe.co.uk. 18/06/2015.  

http://www.abahe:Arab
http://www.abahe.co.uk/
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 الفرع األول: مفاهيم حول النظام املايل
 :ة من خالل الشكل الصايليتقصاا االميكن حتديد موتقع النظام املايل يف خارطة األعوان 

 : النظام املايل6 -1 رتقم شكل
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
 ،نييتقصاا الانسياب األموال بني خمصلف املصعاملني ايعمل النظام املايل على ضمان أعاله من خالل الشكل 
املؤسسات  :ثالث عناصر أساسية هي أساسا من ويصكون ، املالية ذات الفائض وذات العجزفهو يصوسط األعوان غري

ذا على ه نصقال األموال بني خمصلف األطراف.املية عاملالية، األسواق املالية واأل وات املالية واليت من خالهلا يضمن 
 األساس يعرف النظام املايل على أنه:

 تقصاا جمموعة املؤسسات واآلليات اليت تعمل على حتقيق الصعا ل بني النفقات وااليرا ات على مسصوى اال 
 1الكلي.
 .2جتمع األسواق والوسطاء ومؤسسات خمصلفة 
  تفاعل الوسطاء، األسواق وصناع السياسة والصنظيمات ملساعدة عملية تدفق األموال من مدخرات إىل

 3سصثمارات.ا
 

                                           
1 Allegret, J. P., & Courbis, B. (2000). Monnaie et financement .Paris : Vuibert. P.23. 

 .33ص. . ار الراية :عمان .اإلتقصاا ي. تطور النظام املايل والنمو (2015، أشواق )بن تقدور 2 
 

3 Ronald W.Melicher and Edgar A. Norton. Op cit. P. 

القطاع النموذجي 
ملسصعملي أو الباحثني على 

 األموال
املؤسسات 
احلكومة 
 اخلارجيالعامل 

  النظام املايل
 املسسسات املالية 
 األسواق املالية 
 األدوات املالية 

 
 

القطاع النموذجي 
 لعارضي األموال

العائالت 
احلكومة 
العامل اخلارجي 

 

 ملادر: من إعدا  الطالبا
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عل مع أعوان اجمموعة املؤسسات واآلليات اليت عن طريقها تسصطيع أعوان العجز الصففالنظام املايل يصمثل يف 
 ويل.الفائض من خالل سد الفجوة املعلوماتية وحتقيق عملية الصم

هنا ال بد من الصفرتقة بني القطاع أو اجلهاز املايل والنظام املايل، األول يقاد به مجيع املؤسسات املالية من 
لمؤسسات إضافة لألسواق املالية، بينما النظام املايل فباإلضافة ل ،بنك مركزي، بنوك جتارية واملؤسسات املالية األخرى

ملسسسات اإذن فالنظام املايل يصمثل يف شبكة من  خمصلف األنشطة املالية. نظمة والقوانني اليت تنظمجند كذلك األ
اليت تضمن عملية نقل وحتريك األموال بني أصحاب الفوائض وأصحاب العجز مما يضمن  واألسواق واألنظمة

آلية السعر.  ق. النظام املايل يعمل وفق آلية نقل وحتويل عرض األموال لصلبية الطلب عليها وفتقصاا عملية متويل اال
ين يصم أنظراي العرض والطلب على املوار  املالية ميكن أن يكون مصطابق مباشرة، لكن يف الواتقع هناك عدم الصطابق 

شاء مؤسسات ويل إنمن خالل: متوذلك  ،وفق آلية النقل من خالل الصمويل املباشر والصمويل غري املباشر الصعا ل
 .يتقصاا االو ة، متويل الاناعات والنمو توسع مؤسسات موجعملية جديدة، متويل 

 حىت يصسىن لنا فهم أمهية النظام املايل وأهم أ واته البد من  راسة وظائف النظام املايل. 

 الفرع الثاين: وظائف النظام املايل
للنظام املايل وظائف مصعد ة ال تقصار فقط كونه يعمل على تكييف وضبط الصمويل بني العارضني والباحثني  

 :الوظائف الصاليةواخلرباء املاليون  نييتقصاا االحياي معظم   عنه.
 أتسيس نظام  فع فعال وتسوية املدفوعات وهذا من أجل تسهيل تبا ل السلع واخلدمات واألصول. 
 ...وضع يف الصداول وسائل الدفع الالزمة من عمالت معدنية، نقد تقانوين ونقد كصايب و. 
 ل الصبا ل الدويلتقابلية حتويل العمالت مما يسه. 
 )إ ارة وسائل الدفع )الدور الرئيسي للبنوك. 
 .إتقامة نظام املقاصة بني البنوك 

إن تطور وسائل الدفع أ ى إىل زاي ة كفاءة النظام املايل يف أت ية هذه الوظيفة، فمن خالل تطور أشكال 
أخريا و   وأشباه النقو النقد الكصايبأو نصقال من النقو  السلعية، املعدنية، الورتقية وصوال لنقو  الو ائع االو النقد اترخييا 

هذا الصطور والذي يعرب عنه من خالل ظاهرتني، األوىل تدعى بالما ية النقو  ، النقد اإللكثروين
)Dematerialized money(  يف  1ليس هلا أي كيان ما ي،عبارة عن حساابت لدى البنوك النقد أصبح أين

أين أصبحت نقو  الو ائع متثل النسبة األكرب من  (Bancarisation) يةالبنكبظاهرة  رجة  تعرفالثانية حني 

                                           
1 Pîrjan, A., & Petrosanu, D. M. (2008). Dematerialized Monies-New Means of Payment. Romanian Economic 

and Business Review, 3(2), 37-47. Available from: http://www.rebe.rau.ro/RePEc/rau/journl/SU08/REBE-SU08-

A4.pdf.  P. 37. 

http://www.rebe.rau.ro/RePEc/rau/journl/SU08/REBE-SU08-A4.pdf
http://www.rebe.rau.ro/RePEc/rau/journl/SU08/REBE-SU08-A4.pdf
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. من سصعمال اخلدمات البنكيةاوهي تعكس حجم  يف الدول املصقدمة %95تال إىل حدو   النقدية تقدالكصلة 
 كبرية:خالل هاتني الظاهرتني أصبح النظام املايل يقوم بوظيفة نظام الدفع بكفاءة وفعالية  

  تعبئة املدخرات من خالل عقو  اإليداع مثل شها ات اإليداع، شها ات الصأمني واملنصجات األخرى
ز يف رأس املال يساهم حداث تركلإل خار اليت يوفرها النظام املايل، فهو يعمل على توفري منافد لعملية تعبئة تقاد إ

 .يف عملية الرتاكم الرأمسايل
  سواء على  ألفرا احتويل املوار  من خالل توفري وسائل وآليات نقل وحتويل املوار  املالية بني املؤسسات و

 تقرتاض أو حتويل  اخلي وحتريك رؤوس األموال الدولية مناملسصوى احمللي أو الدويل وذلك من خالل: القرض واال
 سصثمارية  ولية.اخالل توفري فرص 

  ية تساهم يف عملية ا اتقصاتنويع وإ ارة املخاطر، يقوم النظام املايل بصنويع املخاطر عرب متويله لعدة تقطاعات
لكلية اليت ة، هذا الصنويع يؤ ي إىل تقليص املخاطر ايتقصاا االواملؤسسات  األفرا تنويع احملافظ املالية ملخصلف 

عوان. كذلك يعمل النظام املايل على حتويل املخاطر فمثال عقد الصأمني حيول اخلطر من املؤسسة تواجهها هذه األ
حتملها.   ألفرا اإىل شركة الصأمني، طبعا شركات الصأمني هلا القدرة على حتمل  رجة خماطرة ال تسصطيع املؤسسات و 

ليت تساعد على ملالية كاخليارات والعقو  املسصقبلية اكذلك يوفر النظام املايل األ وات املالية املصمثلة يف املشصقات ا
 الصحوط من املخاطر.

  ل من مشكلة عدم لصقليلإنصاج املعلومات جتميعها ونقلها، فكما رأينا سابقا تعصرب هذه الوظيفة أساسية
تناظر املعلومات بني أطراف عقو  الصمويل سواء على مسصوى القطاع البنكي أو السوق املايل. فامليزة النسبية اليت 
تصميز هبا املؤسسات املالية يف جمال إنصاج املعلومات متكنهم من تقليص الصكاليف مما يؤثر إجيااب على حجم 

درهتم على ية وحالة املؤسسات الباحثة عن الصمويل وتقاالسصثمار حول رحبية املشاريع املعامالت. فمثال إنصاج معلومة 
 لصزاماهتم تقلص من تكاليف البحث وابلصايل ختفيض تكاليف املعامالت.سصدانة والوفاء اباال

  حل مشكلة احلوافز، ترتبط مشكلة احلوافز بوجو  عجز معلومايت مما يطرح مشكلة نوعية املقرتض أو
عن الصمويل وظهور خطر اإلخصيار املضا  واخلطر املعنوي، من خالل عملية إنصاج املعلومات اليت تساعد  الباحث

على وضع وحترير عقو  مشجعة، إضافة إىل وضع ميكانزمات وآليات تساعد على حل وتقليص النزاعات املرتبطة 
 هبذه العقو .

يف حتريك النشاط  هة وفعالية النظام األساسي و ور يف القيام هبذه الوظائف حيد  مسصوى كفاء خصالفطبعا اال
وى : املسصلألنظمة املاليةبني أربع مسصوايت فرق  (Charls Colomirs) ، على هذا األساس جند أنيتقصاا اال

املصطور  اوأخري  ، (Developed)، مث املسصوى املصطور (Functioning)، املسصوى الوظيفي  (Basic)األساسي 
 .)Sophisticated(جدا 
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 1النظام املايل تعريفا وظيفيا كما يلي: )Charls(من خالل هذه املسصوايت يعرف  
   الوظيفة البدائية ألي نظام مايل تصمثل يف إصدار ومحاية العملة، الوظيفة الثانية تطوير وترتقية آلية الدفع من

وظيفصان ابألساسية ال ذهفيما بينهم  ون خطر. تعصرب ه من تسوية مدفوعاهتم األفرا خالل نظام املقاصة الذي ميكن 
 .وهي من اخصااص البنوك

 بوظيفة الصمويل وإ ارة املخاطر والصعامل ابملشصقات  وظيفة األ اء أو سري العمل واملصمثلة يف تقيام النظام املايل
 .املالية والصأمني، هنا يقوم بصوفري وظائف تصجاوز الوظائف األساسية

  املايل املصطور فيقوم ابلعمل على الصخايص األمثل للموار  عن طريق الصسعري، ابإلضافة لقيامه أما النظام
 مبجموعة مصنوعة من اخلدمات املالية األساسية وإ ارة املخاطر على مسصوى عايل من الكفاءة.

  ملالية اليت هلا ات اجدا فهي تعمل على توفري جمموعة كاملة من املنصجات واخلدم ةأما األنظمة املالية املصطور
 .يتقصاا االأثر إجيايب على النمو 

نظومة وأمهيصها يف املهلا يف مسصوايت األنظمة املالية راجع أساسا للمؤسسات املكونة  خصالفإن هذا اال
 املؤسسات املكونة للنظام املايل. أهمللبحث عن الصمويلية، وهذا ما يقو ان 

 الفرع الثالث: مسسسات النظام املايل
ريق توفري النقد، عن ط تقصاا تسهيل عمليات الدفع يف االتصمثل يف مايل ن الوظيفة األساسية ألي نظام إ

 2ملالية املقيمة.ة غري ايتقصاا االاليت حبوزة األعوان  تقصاا هذا األخري يعرف على أنه جمموع وسائل الدفع يف اال
 واق املالية.ألسو املؤسسات املالية  ،واخلزينة العامة: البنك املركزي أساسا يف مؤسسات النظام املايل تصمثلف

  .وهنا جند كل من البنك املركزي واخلزينة العامة :املسسسات ذات اطبيعة خاصة أ.

هلذا يقوم ابلوظائف و  النقدية،الوظيفة العامة للبنك املركزي مرتبطة ابلنقد والقرض والسياسة البنك املركزي، .1أ.
 الصالية: 
  سياسة الارفمن خالل وخارجيا النقدية  من خالل السياسةعلى اسصقرار العملة  اخليا  احملافظة.  
  الوظائف املرتبطة ابلنقد وأبنظمة الدفع، أي القيام بـإصدار النقد القانوين. 
 للبنوك، عا ة ما تلجأ البنوك إىل االتقرتاض من البنك املركزي يف احلاالت الطارئة واحلرجة  وره كبنك. 
   كبنك للدولة وهذا بصسيري حساابت اخلزينة العامة وره. 
  افظة على اسصقرار النظام املايلوظائف أخرى منها مراتقبة مؤسسات القرض واحمل. 

                                           
1 Arner, D. Op cit. P.45. 

2 Lelievre, V. (1999). , Macroéconomie, la monnaie. paris: éditions Bréa.P. 44. 
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 ،املركزي الذي له تقوة إبراء غري حمدو ة  اخل اإلتقليم الوطين القانوين أوللبنك املركزي حق إصدار النقد 
 البنوك واخلزينة العامة واليت من خالهلم تشبع حاجات األعوان غري املالية ابلنقد القانوين، معالبنك املركزي  يصعامل

هبذا  .لحفاظ على االسصقرار النقدي من خالل السهر على مصابعة نشاط البنوكل يسعىو فهو يصادر النظام البنكي 
ليت تصمثل يف تقيام البنك املركزي ابخلدمات او الوظيفة املارفية  :ميكن تلخيص وظائف البنك املركزي يف النقاط الصالية

 ،قدية واالئصمانية للدولةعلى تنفيذ السياسة الن واالئصمانية ابإلشرافالوظيفة النقدية ، تطلبها احلكومة والبنوك الصجارية
 بني النقد واالئصمان. يضمن الصوازني ذال الشيءالوظيفة الرتقابية 

ذها سنواي، يهي املمثلة املالية للحكومة، تقوم بصنظيم امليزانية العامة للدولة واإلشراف على تنف اخلزينة العامة، .2أ.
 :تقوم اخلزينة العامة بدور نقدي ومايل. وابلصايل فهي اجلهة املسؤولة على تنفيذ السياسة املالية للدولة

  بيعها للبنك املساعد اليت تقوم بلقطع النقدية أو النقد اب تعرفسائل  فع لو يصمثل يف إصدارها النقدي
 .املركزي مقابل احلاول على تقيمصها من النقد الكصايب القانوين

  ة يف ميزانية الدولة، ات العامة املسطر االسصثمار طريق  الوطين عن تقصاا صمويل االب املسامهةفيصمثل يف  املايل
 زينة تقارية األجل.إضافة إىل إصدارها سندات تصمصع ابلسيولة الكبرية تعرف بسندات اخل

 املصكون من األوراق النقدية والنقد القانون الكصايب إن النقو  املادرة من تقبل البنك املركزي واخلزينة العامة
للمؤسسات املالية والقطع النقدية هي نقو  عالية القوة متثل االلصزامات النقدية للبنك املركزي واخلزينة العمومية، 

 .وتعرف ابلقاعدة النقدية

منح وتوزيع ، ليةاملا مجع املوار : يف ثالث وظائف أساسية يتقصاا االصمثل  ورها يهي مؤسسات مالية  :لبنوكا ب.
ذلك مبؤسسات ك  الو ائع وتعرفتسمى بوسطاء  هذه املؤسسات خلق وتسري وسائل الدفع.، القروض للباحثني عنها

 البنوك املصخااة.و  البنوك الصجاريةتنقسم إىل نوعني: و  (Depository Institution)اإليداع 

  حنييف، متثل املوار  الذاتية للبنوك الصجارية نسبة صغرية من اتجمموع الكلي ملوار ها املالية، .البنوك التجارية1ب.
األعمال  ؤسساتملاملوار  اخلارجية النسبة األكرب. تصميز البنوك الصجارية مبنح القروض  أومتثل الو ائع حتت الطلب 

على خلق النقد الكصايب أو االئصماين عن طريق الو ائع املشصقة الناجتة عن فصح حساابت حتت الطلب لفائدة  رهتالقد
نقو ، ، كذلك يعرفها بعض الفقهاء أبهنا تلك املؤسسات اليت تقوم ابسصئجار وأتجري الة غري املاليةيتقصاا االاألعوان 

 Money Creation(.1(فأهم ميزة متيزها عن ابتقي املؤسسات املالية هي تقدرهتا على مضاعفة النقو  

                                           
 .106. ص.والصوزيع ار صفاء للنشر  :عمان .إتقصاا ايت النقو  واملاارف (2011) .ن،إمساعيلايمحسني؛   ،مسحان 1 
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وتعرف كذلك مبؤسسات اإلتقراض  ،)Near Bank(وهي تقريبة من البنوك الصجارية  البنوك املتخصصة،. 2ب.
هي مؤسسات تقرض ذات طبيعة خاصة تصمثل املهمة الصقليدية هلذه البنوك يف اسصعمال موار ها املالية ، ف1املصخاص

 ،متويل الصنمية ،متويل اإل ارات العمومية ،متويل العقارات ية أمهها:اتقصاا يف عمليات متويلية موجهة حنو تقطاعات 
 نشاط صمانية مصوسطة وطويلة األجل يفإئإذن تقوم هذه البنوك بعمليات . رية واملصوسطةمتويل املؤسسات الاغ

مقابلة حاجات  تقد يرجع الصخاص إىلو....،  ي معني يعكس تسميصها كالبنوك العقارية، الزراعية والاناعيةاتقصاا 
واألعمال،  ماراالسصثصمان، بنوك ملؤسسات اال خار، إحتا ات منح اإلئئصمانية من نوع خاص كما هو احلال ابلنسبة إ

 . إضافة إىل تعاملها يف السوق املالية

ملايل كبنوك من الدرجة ا تعصرب يف النظام ، فهياملالية البنكية البنوك الصجارية واملصخااة ابملؤسسات تعرف
ا رة على خلق النقد وخاصة البنوك الصجارية الق تقصاا وهذا للدور الذي تلعبه يف متويل اال املركزي،الثانية بعد البنك 

الكصايب لفائدة األعوان غري املالية، أما فيما خيص البنوك املصخااة فهي تساهم يف مقابلة الطلب على االتقرتاض 
 صخااةكل من البنك املركزي والبنوك الصجارية والبنوك امليشكل   وتقدمي اخلدمات املالية  ون القدرة على خلق النقد.

 البنكي.ما يعرف ابلنظام 

هي مؤسسات أو شركات الوساطة املالية اليت تعمل على تعبئة املدخرات الوطنية : املسسسات املالية األخرىج. 
لقدر الذي تصوفر الوطين اب تقصاا ية، فهي تعمل على زاي ة حجم االئصمان يف االاالسصثمار وتوجيهها حنو اتجماالت 

ن أهم هذه . ملنقديةاالية غري امل ا تعرف ابملؤسساتذهل ،ليس هلا القدرة على خلق النقو  أيعليه من أموال، 
 ات، شركاتواملعاش اإلجصماعياملؤسسات جند الوسطاء املقرضون، صنا يق الصوفري واالحصياط، صنا يق الضمان 

 2.وشركات الصأمني االسصثمار
ها وهي ختصص يف جمال السكن وتقطاع الصشييد، ابإلضافة إىل توظيف فوائض صناديق التوفري واالحتياط، .1ج.

وان  خارية لااحل األعإ، يف املقابل تقوم بفصح حساابت 3املالية إما يف السوق املايل أو إتقراضها لطاليب رؤوس األموال
 غري املالية تعو  عليهم بفوائد، تعرف كذلك ببنوك اال خار.

ف بوسطاء الصعاتقد وهلا  ور مز وج، فإىل جانب تقيامها بصقدمي خدمات الصأمني املصنوعة وتعر  ،شركات التأمني.2ج.
ة خمصلفة، سصثمار األموال اتجممعة لديها يف جماالت اسصثماريملن يطلبها مقابل حاوهلا على أتقساط الصأمني، تقوم اب

 لصأمني.أتمني خمصاة يف إعا ة ا، إضافة إىل وجو  شركات ضافة إىل تعامالهتا الكثيفة يف السوق املايلابإل

                                           
 .42ص..املوساك رشيد :اجلزائر اجلزء األول. .تالصقنيات البنكية حماضرات وتطبيقا (2013) .، فارسفضيل1 

2 Baye, M. R., & Jansen, D. W. (1995). Money, banking, and financial markets: An economics approach. 

Houghton Mifflin College Division.  P.39. 
 .164سليمان انصر، مرجع سابق، ص. 3 
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  1تنقسم شركات الصأمني إىل تقسمني مها: 
  شركات الصأمني على احلياة وهي تعصرب مبثابة وسيط مايل ضمين، من جهة تقوم بصحايل أتقساط الصأمني

 ألعمال.امني، ومن جهة أخرى تقوم إبتقراض هذه املبالغ إىل مؤسسات أصحاب بواليص الصهلم يعرفون أبمن املؤمن 
  هلذا ، عا ة ما تكون مدته سنة، و واخلسائر شركات الصأمني العام وهو ما يعرف ابلصأمني على املمصلكات

 يطلق عليه ابلصأمني تقاري األجل يف حني يطلق على الصأمني على احلياة ابلصأمني طويل األجل.

هي مؤسسات مالية تصميز أبن مجيع موار ها املالية مصشكلة من إصدار أسهم، سندات و ،االستثمارشركات .3ج.
، هذه املوار  املصجمعة يعا  توظيفها يف حمافظ مالية تصكون من األوراق املالية ذات الصداول العام االسصثماروشها ات 

أما يف فرنسا  رملداا االسصثمارشركات يف الوالايت املصحدة األمريكية ب االسصثماريف السوق املالية. تعرف شركات 
 .فصعرف هبيئات الصوظيف اجلماعي للقيم املنقولة

تقوم بصوظيف األموال املصحال عليها من املدخرين يف األوراق املالية املصداولة  ،املدار االستثمارشركات .1.3ج.
 2تقسمني:يف السوق املالية، كما تضمن تسيريا أمثال للحوافظ املالية، وهي تنقسم إىل 

 ةشركات اسصثمار ذات هناية مغلق(Closed – end) ،  أي أن عد  األسهم املادرة واملباعة للجمهور يف
 .السوق املالية يكون اثبصا

  املفصوحةذات النهاية  االسصثمارشركات(Opened – end) ،  من الانا يق  اتدير هذه الشركات عد
ري غ اليت تدعى ابلانا يق املشرتكة واليت تكون هنايصها مفصوحة، مبعىن أن حجم األموال املسصثمرة يف الاندوق

 حمد ة.

ذات رأس  االسصثماروهي تنقسم إىل شركات  ، (OPCVM)هيئات التوظيف اجلماعي للقيم املنقولة.2.3ج. 
تصميز هذه اهليئات ابلصسيري اجلماعي للقيم املنقولة  ،(FCP)وصنا يق الصوظيف املشرتك (SICAV)املال املصغري 

شركات اسصثمار مفصوحة ألن املدخرين هلم احلرية الصامة يف شراء وبيع  (SICAV)تعصرب  لااحل حساابت زابئنها.
 مبثابة صنا يق مغلقة. (FCP)بينما  االسصثمارشها ات 
وجدت أساسا ملساعدة صغار املسصثمرين على تنويع اسصثماراهتم من  االسصثماريالحظ أساسا أن شركات  

 .ماراالسصثخالل حمافظ ضخمة ومنوعة تنويعا واسعا، فالصنويع والسيولة هي من أهم خاوصيات شركات 

                                           
1 Neave, E. H. (2002). Financial systems: principles and organization. London: Routledge. P.289. 

 .102. ص.: منشأة املعارفاإلسكندرية .املالاألوراق املالية وأسواق رأس (. 1999) إبراهيم منري، هندي2 
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مؤسسة تسهل تبا ل األصول املالية مبا فيها  هو (Financial Market) السوق املايل :املاليةد. األسواق  
سصثمرين، بني املدخرين واملا تقناة هامة تعمل كحلقة وصل مفهي  الو ائع والقروض، األسهم والسندات واملشصقات،

نف هناك عدة طرق لصانيف األسواق املالية، تقد تا ويكون املادر الرئيسي للصمويل يف هذه القناة هو اال خار.
األصل املايل، تقد تانف كذلك على أساس إصدار وتداول األصل املايل، كذلك ميكن تانيفها  على أساس مدة

 1:على أساس طبيعة األصل املايل املادر أو املصداول. على هذا األساس جند

يسهل عملية بيع أوراق الدين تقارية األجل  ،(Money Markets) األجلسوق رؤوس األموال قصرية .1د.
عا ة ما تصكون من املؤسسات الصالية: البنك املركزي، البنوك الصجارية،  2إىل وحدات الفائض،من وحدات العجز 

واخلزينة العمومية، واأل وات األساسية هلذه السوق سندات اخلزينة، األوراق الصجارية،  نقديةاملؤسسات املالية غري ال
ندات اخلزينة سا ات اإليداع القابلة للصفاوض و القبوالت املارفية، إتفاتقيات إعا ة الشراء، شه شها ات اإليداع،

 ....اخلاصة
صكون سوق األموال تقارية األجل أو ما يعرف ابلسوق النقدية من السوق األويل والسوق الثانوي: األويل ي

حمله إصدارات جديدة أل وات الدين بينما الثانوي حمل اإلصدارات املسصعملة أي الصداول والصفاوض. فهو يصميز 
 بقار األجل، سرعة الصداول وتقلة املخاطر.ن ذإ

املكان الذي يصم فيه خلق وتداول األصول  (Capital Markets) سوق رؤوس األموال اطويلة األجل .2د.
املالية طويلة األجل، ميكن تعريفها كذلك ابملكان الذي يصم فيه مقابلة االحصياجات والقدرات الصمويلية لألعوان 

ويلة األجل يصكون سوق األموال ط .كما أهنا السوق اليت تسمح مببا لة القيم املنقولة ابلنقو  السائلة   3.ةيتقصاا اال
والسوق  األولية من السوقوسوق السندات واملشصقات وهي تصكون  من سوق األسهماملالية أو ما يعرف ابلسوق 

 4 :ةالثانوي
متويل املؤسسات أبموال جديدة، وهذا عن طريق إصدار  ، مكان(Primary Market) السوق األولية.1.2د.

 .، يعرف كذلك بسوق اإلصدارات اجلديدةاألسهم أو السندات )سوق اإلصدار األول(

 وهو سوق تداول األصول املالية املادرة يف السوق األويل.، )Secondary Market( السوق الثانوية.2.2د.

 ظم والسوق غري املنظم و...نيضا السوق املوأاخلاصة  يضا سوق الدين وسوق األموالأكما جند فيه 

                                           
1 Baye, M. R., & Jansen, D. W. (1995). Op cit. P.31. 

2 Madura, J. (2008). Financial institutions and markets. (10th Edition). South Western. P.5. 
3 Ibid. 

 .60(. االسصثمارات واألسواق املالية، عمان:  ار صفاء للنشر والصوزيع.ص.2000) معروف هوشيار،4 
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إشباع صم اليت بواسطصها تو  املالية واألسواق النظام املايل يظهر كمجموعة من املؤسسات ،خالصة ملا سبق
ام ميكن تلخيص مؤسسات النظعلى هذا األساس  .)املسصثمرون(عن الصمويل  ونوالباحثالعجز  أصحابحاجات 

 :املوايلاملايل يف الشكل 
 املايل النظام مؤسسات: 7 -1 رتقم شكل

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 من خالل الشكل أعاله جند أن مؤسسات النظام املايل تانف يف ثالث  وائر: 
 وما يعرف ، البنوك الصجارية، والبنوك املصخااة، أ، اخلزينة العامةمالية وتشمل البنك املركزي  ائرة مارفية
 .البنكيابلنظام 
 سصثمارية واليت تعرف ابملؤسسات املالية األخرى وتشمل صنا يق الصوفري واالحصياط، شركات ا  ائرة ا خارية

ا يف ، تعمل هذه املؤسسات على تعبئة ومجع موار  املدخرين وتوظيفهاالسصثمارالصأمني وصنا يق الصقاعد وشركات 
 .القيم املنقولة املادرة يف سوق رؤوس األموال

 تعمل على توفري األموال الضرورية وإشباع احلاجة الصمويلية سواء تقارية أو  ائرة سوق رؤوس األموال واليت 
سوق املالية األموال ال، يف حني توفر ألجل حيث وظيفة السوق النقدية تصمثل يف ضمان السيولة اليوميةاطويلة 

 ة.يتقصاا االطويلة األجل لألعوان 

ل يصم حتويل النقو  والعمالت وتقدير تقيمصها مقاب الارف أينإضافة للسوق النقدي واملايل جند سوق 
العمالت األخرى، كذاك جند سوق املشصقات املالية حيث تسمح هذه األسواق بصسيري املخاطر املالية وتغطيصها 

 والصحوط منها مثل سوق اخليارات، سوق العقو  املسصقبلية وسوق عقو  املبا لة.

 مسسسات النظام املايل

 الوسطاء املاليون
البنوك الصجارية 

 واملصخااة
 ارفيةاملدائرة ال

املسسسات 
 املالية األخرى

الدائرة اإل خارية 
 االسصثمارية

سوق رؤوس 
 األموال

 السوق النقدي
 املايلالسوق 

 املادر: من إعدا  الطالب
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احصياجاهتا لألموال تصجه إما للسوق املالية والنقدية أو االجتاه ة ومن أجل تلبية يتقصاا االإذن األعوان 
ألخرى اللمؤسسات املالية وخاصة البنوك الصجارية، فالعملية الصمويلية تصم: إما ابللجوء للبنوك واملؤسسات املالية 

 وابلصايل إصدار األصول املالية. لسوق رؤوس األموال أو ابلصوجه على القروض البنكية للحاول

  التمويل نظم مناذج: الثالث املبحث
 الصمويل تقناة ،الذايت الصمويل مع تصوافق واليت الداخلي الصمويل تقناة :يف الوطين تقصاا اال متويل تقنوات تصحد 

 على والطلب عرضال بني والكمي النوعي الصطابق تسهيل من خالل مؤسسات النظام املايل اليت تعمل على اخلارجي
من  مباشرة غرية، والثانية بطريقة املالي السوق يف مالية أصول إصدار عرب مباشرة األوىل بطريقصني: وذلك الصمويل

ملالية ا غري األعوان حاجات شباعإ عملية تصم اخلارجي/ الداخلي الصمويل عملية خالل من نذإ .خالل وسيط مايل
 .تقصاا اال متويل ومنه الصمويل من

 حناول مث ، (Macrofinance)الكلية املالية مسصوى على الصمويل جذ منا ألهم الصعرض يلي فيما سنحاول
 وذلك من خالل املطالب الصالية: منوذج كل  خاائص وأهم املايل اهليكل حتديد

 .الكلي تقصاا املطلب األول: مناذج نظم الصمويل يف اال
 .النظام املصجه حنو البنوكاملطلب الثاين: 

 .حنو السوق املايلاملطلب الثالث: النظام املصجه 
 .تقصاا املايل لالاهليكل  املطلب الرابع:

 الكلي قتصاداال يف التمويل نظم جذ منا: األول املطلب
 رؤوس سوق ىلإ اللجوء طريق عن أو البنكي، القرض طريق عن إما ااهتنشاط بصمويل ةيتقصاا اال األعوان قومت

 منوذجني إىل ملاليةا األنظمة تقسم األساس هذا على. املناسبة املالية األصول إبصدار وهذا واملايل النقدي بشقيه املال
 السيولة يف فائض مهل الذين األعوان مدخرات حتويل يصم وفيها البنوك  عليها تسيطر مالية أنظمة جهة من رئيسيني،
 تقروض ابسصعمال هذاو  الصمويل، إىل حاجة يف هم الذين األعوان إىل البنكيني وغري البنكيني املاليني الوسطاء بواسطة
األسواق املالية ا  إىل مصجهة مالية أنظمة جند أخرى جهة ومن للصفاوض، تقابلة غري وطويلة مصوسطة ، األجل تقارية
 املالية األصول يف الصعامل طريق عن الصمويل على القدرة أو احلاجة وتكييف تعديل أو متويل بضمان تسمح اليت

 السوق يف والصفاوض للصداول والقابلة األويل السوق يف للسيولة احلاجة ذات املالية غري األعوان تادرها اليت املنقولة
 .السوق وسطاء بصدخل الثانوي

رات حتديد مث إىل مؤش ،عليها احلاصلة والصطورات الصقسيمات هذه خلاائص الصعرض يلي فيما سنحاول
 )اهليكل املال(. تقصاا لالالبنية املالية 
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 الكالسيكية التصنيفات: األول الفرع
 سواقاأل اتقصاا و  سصدانةاإل اتقصاا  الكالسيكية الصمويل نظم مناذج من أساسيني نوعني بني الصفرتقة ميكن

 بني ما خصالفاال وضح نأي 1975سنة Hicks( 1(هيكس جون يتقصاا الل صقسيمذا الهل الفضل يرجع ة.املالي
ن خالل اللجوء م ، وذلكوسهلة سائلة أصول حيازة بواسطة السيولة من حاجاهتا إشباع ابسصطاعصها اليت املؤسسات
 مبعىن. لبنكيةا القروضالقطاع البنكي للحاول على  إىل تعو  وأ تلجأ ليتلمن جهة أخرى و  من جهة، إىل السوق

 الصوجه أو الذايت الصمويل لىع عصما ابال املالية غري عوانالصمويلية لأل حصياجاتاإل تلبية تصم تايتقصاا اال ه يف بعضأن
 بني الصفرتقة عايريم تصحد  ي.البنك القطاع على تايتقصاا اال بعض يف ذلك يصم حني يف املالية، األوراق سوق إىل

 ي:يل ما خالل من جنيذالنمو 

 أي مباشرة، غري ةبعالتق للصمويل واحلاجة القدرة بني والصعديل الصكيف عملية تصم االسصدانة اتقصاا  يف 
 تصم فالعملية املالية األسواق اتقصاا  يف أما ،ةمباشر  أي عالتقة غري بنكي، غري أو بنكي سواء مايل وسيط بواسطة
 .باشرم ويلأي عالتقة مت العملية، يف السوق وسطاء  ور إمهال  ون مباشرة بعالتقة
  حاجات شباعإ بواسطصها تصم املالية، األسواق اتقصاا  يف ومصطورة واسعة مرنة، ونقدية مالية سوق جو و 
 سصطيعي تقصاا اال من النوع هذا يف، وعفوي خاص ا خار وجو  كذلك  والسيولة، للصمويل ةيتقصاا اال األعوان

 .املدخرونأو  الفوائض أصحاب بيعا وشراءا فيها يكصصب اسصثماراهتم لصمويل أولية أصول إصدار العجز أصحاب
 اجتاه ينةمد العجز أصحابأو  املؤسسات أن طابقني حيث ذو اسصدانة فصوجد االسصدانة، اتقصاا  منوذجيف  أما

 اال خار تقلة عوضت البنكية القروض، حيث املركزي البنك اجتاه مدينة تكون بدورها األخرية هذه الصجارية، البنوك
 ضعف اريةالصج البنوك تعوض كما  والنقدية، املالية األسواق وضعف احلقيقية الفائدة معدالت ضعف، اخلاص
 .والنقدية املالية السوق
 النقدية، سلطاتال تقبل من إ اراي ةوحمد  ةمرن وغري ةاثبص شبه االسصدانة اتقصاا  الفائدة تكون يف تمعدال 

 األسواق اتقصاا  . يف املقابل جند أنه يفالسوق تقوىتفاعل  عن بعيدة سلبية احلقيقية الفائدة أسعار جيعل ما وهذا
 .والطلب العرض تقوى بفعلاوحمد  مران يكون الفائدة سعر املالية
 على الدولة ةملكي إىل إضافة ،سصدانةاإل ايتاتقصاا  يف وفعالة وتنافسية مصطورة مالية أسواق وجو  عدم 
 النقو  عرض علجي ما وهذا ،واملالية ةيتقصاا اال سياسصها مع ىتصماش فائدة ديدبصح هلا يسمح مما البنكي القطاع
 الدولة تدخل جمح وتزايد احصكارية حالة يف املالية املؤسسات بوجو  يصميز حرة، كما بافة يصم ال عليه والطلب

 ، أين تابحالعامة نةللخزي عمليا وخضوعه سصقالليصهعلى ا سلبا يؤثر مما ،املركزي البنك وخاصة البنوك أعمال يف
 أسواق مالية وجو املالية ب األسواق ايتاتقصاا  تصميز حني يف. املالية أو خاضعة للسياسة اتبعة النقدية السياسة
 .ختاياهاو  تعبئة املدخرات عملية خيص فيما املالية املؤسساتوتكملها مع  املنافسة وفعالة تعمق نشطة

                                           
1 Goux, J. F. (1998). Economie monétaire et financière : théories, institutions, politiques. Paris : Economica. 

p.124. 



 الفصل األول.......................................... النمو االقتصادي والنظام املايل، مفاهيم ونظرايت 
   

41 

 

 املركزي البنك من القانوين النقدوخاصة  السيولة على احلاول يف سهولة جتد البنوك سصدانة،اإل اتقصاا  يف 
 تسصطيع ليتا القروض حجم بصحديد تقوم وهلذا ،أو الصمويل الصقليدي الصمويل إعا ةمن خالل  حاجاهتا لصلبية

 مدينة البنوك وابلصايل تكون القروض مقسم منوذج ، أيالقروض هذه لصغطية الالزمة السيولة عن مث تبحث منحها
  إذا لبنوك تقرضا املالية األسواق اتقصاا  يف أما .لإلتقراض األخري املادر يكون أن جمرب األخري هذا املركزي، للبنك
 من يكون لعالتقةا اجتاه فإن وهلذا املركزي، البنك يف حصياطاتاو  نقدنقدية، أي لديها  تقاعدة لديها أو متلك كانت
 امادر  يكون نأب جمرب غري املركزي البنك األساس هذا املضاعف، على آليةالنقدية، أي  الكصلة إىل النقدية القاعدة

  .لإلتقراض اأخري 
 تلعب البنوك حيث ،(Overdraft Economy) الزائد السحب اتقصاا  سما تقصاا اال هذا على لقأط

 املقرض يعصرب الذي املركزي للبنك الصمويل إلعا ة البنوك تصجه ما وعا ة ،يتقصاا اال النشاط متويل يف مهما  ورا
  1.السيولة يف وفائض تضخمية الصمويلي بضغوط النموذج هذا يصميز هلذا األخري،

 الفائدة سعر حتديد كيفية  يف يكمن النموذجني بني خصالفاال جوهرأن   (Hicks)تانيف على يالحظ ما
 :جند األساس هذا وعلى عدمه، من يف تنظيم النظام املايل الدولة تدخل أخرى يف جهة ومن ،جهة من

 رتقابية جراءاتإ بفرض الدولة فيها تصدخل  ارايإ وحمد ة مرنة غري فائدة معدالت على ملصتش مالية أنظمة 
 .املايل الصقيد أو الكبح ظاهرة تعكس السوق آليات وفق العمل عناملالية  أبنظمصها حتيد

 السوق آليات هوفق تصحد  موجبة حقيقية فائدة ومعدالت مرنة فائدة مبعدالت تصميز مصحررة مالية نظمةأ 
 السوق وىتق لصاحيح واإلشراف الصنظيم عملية على الدولة  ور تقصاارا إىل إضافة األموال، رؤوس ندرة عن تعرب

 .املالية املؤسسات بني املنافسة تعزيز وابلصايل ونقدية، مالية أزمات حدوث من واحلد
أي الرتكيز  ،اخلارجي الصمويل ماا ر علىعصمد ا ألنظمة الصمويل الصانيف هذاأن  يصضحخالصة ملا سبق 

ل الصمويل طبعا الصطورات احلديثة يف جما البنوك يف العملية.املؤسسات املالية وخاصة و  املايل السوق أمهية على
 والصداخل على مسصوى آليات عمل املؤسسات املالية أ ت إىل ظهور تانيفات حديثة نصناوهلا فيما يلي.

 

                                           
 يوان  :اجلزائر (.3ج) .النقديالقطاع ، ة الكلية األساسيةاإلتقصاا ي الكلية: الدوالة اإلتقصاا يحماضرات يف النظرية  (.2003)ان، حممد الشريف إمل 1 

 .126ص..املطبوعات اجلامعية
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 احلديثة التصنيفات: الثاين الفرع
 املوار  اتقصاا  أي ؛خلاصةا ابملوار  الصمويل بني الصفرتقة على أساسا الصمويل ألنظمة احلديثة الصانيفات تسصند

 احلديثة يفاتالصان ركزت األساس هذا على. قروضال اتقصاا  أي ؛اخلارجية واملوار  ابألموال الصمويل وبني اخلاصة،
 1أساسيني: منوذجني على الصمويل ألنظمة
  ة من جهة على حصياجاهتا الصمويلياالصانيف األول يعصمد معيار مدى إعصما  األعوان غري املالية يف متويل

ومن جهة أخرى على مدى اإلعصما  على ، األموال اخلاصة اتقصاا رؤوس األموال اخلاصة، وابلصايل يصحد  منو ج 
 .اإلسصدانة اتقصاا رؤوس األموال األجنبية، ليصحد  منو ج 

 رؤوس سوق ةومدى أمهي اخلارجي على ماا ر الصمويل اعصما ا املالية تايتقصاا اال مييز الثاين الصانيف 
 أمهية أخرى جهة منو  جهة، من املالية األسواق اتقصاا  جذ منو  جند وابلصايل ،الصمويلية اإلحصياجات توفري األموال يف
 .القروض اتقصاا  جذ منو  يصحد ، أين تقصاا اال متويل يف والبنوك املالية املؤسسات

 على النحو الصايل:  احلديثة تايتقصاا االتصحد ، مناذج الصمويل يف  سبق ما خالل من إذن
   املالية األسواق اتقصاا و  اخلاصة األموال اتقصاا. 
   اإلسصدانة اتقصاا و  القروض اتقصاا. 

 :ةاملشرتك النقاط أن جند املالية األسواق اتقصاا و  اخلاصة األموال اتقصاا  بني مقارنة إجراء خالل من
 األمهية املرجح وابلغ هو الداخلي الصمويل أن. 
 اليةامل الالوساطةمنوذج املايل، أي  السوق عرب أساسا ويصم مكمل اخلارجي لصمويل. 

 إصدار عرب صمي اخلاصة األموال اتقصاا  يف اخلارجي الصمويل أن فيكمن النموذجني بني اجلوهري خصالفاال أما
 .املالية األسواق اتقصاا  يف السندات صدارإ يصم حني يف ،األسهم

 :يلي فيما تصلخص املشرتكة النقاط فإن القروض اتقصاا و  اإلسصدانة اتقصاا  خيص فيما أما
 نسبيا ضعيف الداخلي الصمويل. 
 سصدانةإ أو  ين شكل الذي يصخدو  اخلارجي للصمويل النسبية ألمهية. 

 وسيط عرب صمي القروض اتقصاا  يف اخلارجي الصمويل أن يف فيكمن النموذجني بني اجلوهري خصالفاال أما
 احمللية ةوالنقدي املالية السوق عرب اإلسصدانة اتقصاا  يف يصم حني يف ،(البنكي القرض طلب) البنك وخاصة مايل

 .خلزينةا سندات للصفاوض، القابلة الدين أوراق السندات، يف املصمثلة الدين أوراق إصدار خالل من والدولية
 .املوايل الشكل يف الصمويل أنظمة بني خصالفاالو الصشابه    أوجه تلخيص ميكن

                                           
1 BIALÈS, C. (1999). L’intermédiation financière. Disponible dans : http://christian-biales.fr/wp-

content/uploads/2018/03/Intermediati.pdf. P.5. 

 

http://christian-biales.fr/wp-content/uploads/2018/03/Intermediati.pdf
http://christian-biales.fr/wp-content/uploads/2018/03/Intermediati.pdf
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 أسواق رأس املال

   
  

    
   

 
   

     
  

 اقتصاد األسواق املالية 

 السوق النقدي

 اقتصاد القروض 

 اإلسصدانة

 تمويلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادج الــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن

 الصمويل الذايت
 الصمويل ابلرتاضي

 أوراق غري تقابلة للنفاوض

 أوراق امللكية

 أوراق تقابلة للصفاوض

 أسهم        سندات         أوراق الدين 

 السوق املايل

 إقتصاد األستدانة   إقتصادايت األموال اخلاصة 

 إ ارة احملافظ اجلماعية 

 الصمويل اخلارجي

 متويل مباشر 

 الدين أوراق 

املسسسات 

 وساطة مالية وساطة بنكية 

املؤسسات املالية  البنوك 
 األخرى

 وسااطة القروض

 متويل  اخلي  الصمويل غري املباشر

 إ ارة احملافظ الفر ية 

 وسااطة السوق 

Source : BIALÈS, C. (1999). L’intermédiation financière. Op cit. p.6. 

 

 

 : مناذج الصمويل8 -1 رتقم شكل
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  املطلب الثاين: النظام املتجه حنو البنوك
 النموذج إعصما أو ما يعرف ابلنظام البنكي  (Bank-Based)يقاد ابلنظام املايل املصجه حنو البنوك

 ة.يتقصاا االيف متويل العمليات  على البنوك والقروض ساسابأل الصمويلي

 النظام البنكيالفرع األول: خصائص 
 ج ابخلاائص الصالية: ذ يصميز هذا النمو  
   ويل أصول تقارية إىل أصول طويلة، هذا الصحمن األصول  حتويل طبيعةالبنكي على  النظام املايل تقدرة

  .يتقصاا الا، السيولة، عدم متاثل املعلومات...وابلصايل تشجيع النشاط االسصثمارخماطر يعمل على ختفيض 
   ختفيض حساابت العمالء وابلصايل وهذا بصسيريضمان النظام املايل البنكي رتقابة فعالة على املؤسسات 
 .البعدي متاثل املعلوماتعدم 
   فمن  ،االنضباط املايل للمؤسسات إجيابيا علىأن يؤثر  شأنهتشديد الرتقابة على أعمال املؤسسات من

   .خلطر املعنويسصعمال القرض يقل االخالل املصابعة البعدية 
   مايل أكرب من نظام األسواق املالية، فصدخل الدولة يف تسيري النظام  سصقرارايصضمن النظام املايل البنكي

 ا النظام.ذة هأن يرفع من فعالي شأنهمن  البنكي تدخل رتقايب إشرايف
   ويل اإلخرتاعاتمتيعمل النظام البنكي على ختفيض خماطر السيولة واملخاطر الصكنولوجية وهذا عن طريق 

 ي إىل حاول يؤ  مر و ية مماوالصجديدات الصكنولوجية، كما يساعد على القيام ابملشاريع األكثر خطورة واألكثر 
 1.تقصاا تنويع تكنولوجي يف اال

 منها: نذكر ام البنكي يعاين من بعض النقائص لكن رغم هذه املزااي، يبقى النظ
   تقصاا مسامهة البنوك يف متويل اال أن يضعف شأنهاحلذر الشديد يف النشاط البنكي من. 
   اإلفالسات البنكية وأثرها السليب على النظام ككل نصيجة فقدان الثقة بني األعوان غري املالية واألعوان

 املالية. 

 يصميز النظام املايل املصجه للبنوك ابآليت: خالصة ملا سبق  
 أي منوذج الوساطة املاليةاإللصقاء غري املباشر عرب الوسيط املايل وخاصة البنوك ،. 
  الوسطاء ةز أساسا على املعلومات اخلاصة اليت حبوز تكعالتقات اثنية بني األعوان غري املالية والوسطاء تر. 
 ويعتسيري املخاطر عن طريق الصجميع والصن. 
 نصيجة عدم فصح رأس املال للمسامهني. ركز تقوي لرأس مال املؤسساتت 

                                           
, M. (2011). L’impact des entrées de capitaux privés sur la croissance économique dans Zaiter Lahimer 1

les pays en développement. Economics Thesis from University Paris Dauphine. P.31. 
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إذن يعصمد هذا النظام على تركز اإل ارة يف القيام ابلوساطة املالية من خالل تداول املعلومات اخلاصة  
ات فيها  ون االلصزام إباتحة تلك املعلومات للمدعني واملدخرين مما يقلل من تكاليفها، إضافة إىل تقدرة السصثمار اب

طويلة األجل واالسصفا ة  اتاالسصثمار البنوك على الصقليل من مشكلة عدم توافق املعلومات وابلصايل القدرة على متويل 
  ايت احلجم.اتقصاا من 

الفاعلة يف هذا النظام تصمثل يف البنك املركزي، البنوك الصجارية واملؤسسات املالية األخرى.  طبعا املؤسسات
 فيما يلي حناول الصعرض ملؤشرات تقياس حجم ونشاط وفعالية هذه املؤسسات.

 الفرع الثاين: مسشرات النظام البنكي
ية. تعكس م، النشاط ومؤشرات الفعالملعرفة أمهية النظام البنكي واملؤسسات املالية يصم حساب مؤشرات احلج

 ككل، مبعىن حجم البنوك واملؤسسات  تقصاا تساع تقاعدة النظام البنكي مقارنة حبجم االإمؤشرات احلجم مدى 
تساع نشاط املؤسسات املالية مقارنة مبسصوى النشاط ااملالية األخرى. يف حني تعكس مؤشرات النشاط مدى 

 املالية.الوساطة  رحبية نشاط نيخيص مؤشرات الفعالية فيب ماللمجصمع ككل، أما في يتقصاا اال

يصم الصمييز بني نوعني من املؤشرات، مؤشرات احلجم النسيب ومؤشرات احلجم  :قياس حجم املسسسات املاليةأ.
واليت سبق  تقصاا مؤشرات احلجم النسيب هي مؤشرات هتصم أبصول مجيع املؤسسات املالية املوجو ة يف اال املطلق.

ل هي مؤشرات تبني أمهية وحجم اخلدمات املالية املقدمة من تقبيف حني جند أن مؤشرات احلجم املطلق  الصعرض هلا.
 1املؤسسات العامة، القطاع اخلاص واحلكومة.سواء  ،تقصاا مؤسسات النظام املايل مقارنة حبجم اال
 املالية املؤسسات حجم مؤشرات: 1 -1 رتقم اجلدول

 املؤشر نوع املؤشر

رات
ؤش

م
 

ا
سيب

 الن
جم

 نسبة أصول البنك املركزي إىل إمجايل األصول املالية حل
 نسبة أصول البنوك الصجارية إىل إمجايل األصول املالية

 الية.إمجايل األصول امل األخرى إىلنسبة أصول املؤسسات املالية 

ت 
شرا

مؤ
طلق

م امل
حلج

 إىل الناتج احمللي اخلام  أصول البنك املركزينسبة  ا
 نوك الصجارية إىل الناتج احمللي اخلام أصول البنسبة 
 ام الناتج احمللي اخل ؤسسات املالية األخرى إىلأصول املنسبة 
 .Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (Eds.) على: اعصما ااملادر: من إعدا  الطالب 

(2004).  
                                           

1 Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (Eds.). (2004). financial structure and economic growth: A cross-country 

comparison of banks, markets, and development. MIT press. P.21. 
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 هذه املؤشرات:إذن 
  وفر ميكن حساهبا إال من خالل ت حجم ومكانة املؤسسات املالية يف النظام املايل، وهي مؤشرات التقيس

 .البنك املركزي، البنوك الصجارية واملؤسسات املالية األخرىاملؤسسات: البياانت حول مجيع أنواع 
  لنسبةنوع ابخالل تقياس حجم كل  طبعا ميكن الصفايل أكثر يف حجم املؤسسات املالية األخرى من 

وذلك  ،...االسصثمارمؤسسات اإلتقراض واإليداع، شركات الـصأمني، صنا يق الصقاعد وبنوك ك للناتج احمللي االمجايل
 .(GDP)حبساب نسبة جمموع أصوهلا املالية إىل 

  ات املالية واملؤسسإذن حجم اهليكل البنكي هو عبارة عن إمجايل أصول البنك املركزي والبنوك الصجارية
 تقيمة هذا املؤشر تعكس زاي ة حجم النظام البنكي مدى تقدرته ارتفاعاألخرى نسبة إىل الناتج احمللي االمجايل، و 

 .تقصاا على القيام بوظيفة متويل اال

لعامة ا ةاملاليمؤشرات احلجم السابقة ال تفرق بني ملكية املؤسسات : املاليةنشاط املسسسات ب. مسشرات 
 1:واخلاصة لذلك تركز مؤشرات تقياس النشاط على نسبة متويلها للقطاع اخلاص وذلك كما يلي

   إىل  تقروض البنوك الصجارية للقطاع اخلاصنسبة(GDP). 
  إىل إمجايل القروض اخلاصة من تقبل البنوك الصجارية واملؤسسات املالية األخرىنسبة(GDP). 

مة وإمهال القروض املادرة للحكو  ،للقطاع اخلاصأو املمنوحة  على القروض املادرة انكز ر يكال املؤشرين 
 البنكي يصمثل يف نسبة االئصمان املمنوح للقطاع اخلاص بواسطة البنوك قطاعإن مؤشر نشاط ال واملؤسسات العامة. 

ك واملصمثلة و يعكس هذا املؤشر إحدى الوظائف األساسية للبن .واملؤسسات املالية األخرى إىل الناتج احمللي اإلمجايل
 اص.للقطاع اخل اململوكةاإلنصاجية يف تعبئة املدخرات وختاياها من خالل تقنوات لصمويل املشروعات 

 2كما يلي:نفاذيصها  فيمكن تقياس  رجة  ومؤسسات الصأمني فيما خيص تقطاع أما
 على  معدل األتقساط(GDP) ،جم ح هذا املؤشر يقيس، ية الصأمني على احلياةذهذا املعدل يقيس نفا

 .تقصاا وأمهية نشاط تقطاع الصأمني مقارنة حبجم اال
 ة نفقات أمهي هذا املؤشر يقيس ،السكان وهو يقيس كثافة الصأمني على احلياة على عد  حجم األتقساط

 الثقافة الصأمينية.ومدى انصشار مني على احلياة صأالفر  على الـ

                                           
 21ربية. اتجملد .حبوث إتقصاا ية عيف منو الاناعات الصحويلية يف الدول النامية: حالة مار واهليكل املايل(. أثر الصطوير 2014) ، عزة حممدحجازي  1 
 .91ص.  .81-109(، 67-68)

2 Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (Eds.). (2004). Op Cit. P. 29. 
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ة عالية وهيكل السوق لكل من البنوك الصجاريحناول فيما يلي تقياس ف: سوقالوهيكل  ج. مسشرات الفعالية
 واملؤسسات املالية األخرى.

تعصرب وظيفة توجيه أموال املدخرين إىل املسصثمرين من بني أهم وظائف البنوك الصجارية  الفعالية: .مسشرات1ج.
 ه الوظيفة.ذلذلك يصم الرتكيز على حساب مؤشرين تبني كفاءة القيام هب

: يقيس هذا املؤشر الفرق بني الصكاليف املدفوعة (The Net Interest Margin) الفائدةصايف هامش .1.1ج.
 نظري أمواهلم ريناملدخأو لقاء القروض املمنوحة هلم والفوائد املدفوعة للمو عني  املسصثمرينأو من تقبل املقرضني 

 1 ا.والدائنة كحاة من جمموع أصوهل؛ أي القيمة احملاسبية لاايف إيرا ات الفوائد املدينة لبنكلدى ااملو عة 
 
 
 
 
   

حىت تقوم البنوك أب اء وظائفها بطريقة جيدة البد أن تكون : (Overhead Costs).التكاليف العامة 2.1ج.
فكلما   ،(The Least Costly)فعالة يف ختايص املوار ، مبعىن أ اء وظيفة الوساطة املالية أبتقل تكلفة ممكنة 

 .واملؤسسات األفرا املصمثلة يف و كانت الصكاليف مرتفعة كلما زا  عبئها على األعوان غري املالية 

: هنا يصم تقياس هيكل السوق من حيث معدل تركز البنوك الصجارية، معدل البنكي السوقرات هيكل مسش. 2ج. 
 2:البنوك األجنبية وامللكية العامة واخلاصة للبنوك الصجارية نفاذية

بنوك يعرف مؤشر تركز أو كثافة البنوك الصجارية أبنه نسبة أصول ثالث أكرب ال: .درجة تركز البنوك التجارية1.2ج.
 3إىل أمجايل أصول القطاع البنكي.

 
  

 
 

                                           
1 http://www.investopedia.com/terms/n/netinterestmargin.asp. Vu : 08/08/2016.  
2 Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (Eds.). (2004). Op Cit.26. 

 بنوك 5هناك من يسصعمل  رجة تركز ابلنسبة لــ 3 

 
 

 يرا  من معدل الفائدة الدائن اإل –يرا  من معدل الفائدة املدين اإل

 أصول البنوك الصجارية
 = اهلامش الاايف ألسعار الفائدة

 
 

 أكرب البنوك الصجارية 3أصول 

 إمجايل أصول البنوك الصجارية
  رجة تركز البنوك الصجارية = 

http://www.investopedia.com/terms/n/netinterestmargin.asp.%20Vu :%2008/08/2016
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يف جلب نوك بني الب يؤثر سلبا على الصنافسيةعلى  رجة تركز عالية مما  ل ت النسبة عالية كلما كان
 مما يعرتقل حتديد األسعار من خالل آليات وميكانزمات السوق. ،بكفاءة للمسصثمرينها هاملدخرات وتوجي

 تقصاا لعاملة يف االا البنوكإمجايل البنوك األجنبية إىل  بـنسبة عد  : تقاساألجنبيةية البنوك ذمعدل نفا. 2.2ج.
ك األجنبية يقيس هذا املؤشر مكانة البنو  أو من خالل نسبة أصول البنوك األجنبية إىل إمجايل أصول القطاع البنكي. 

 سواء من حيث العد  أو من حيث األصول. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ع فعالية من خالل رف يتقصاا االية البنوك األجنبية تعزز من النمو ذتفاع معدل نفاار إن  (Levine) حسب
كلما كانت البنوك األجنبية ذات   ،%50س املال األجنيب أإذا جتاوزت حاة ر  ا، يعصرب البنك أجنبيالبنوك احمللية

مكانة كبرية يؤ ي هذا إىل منافسة كبرية بني البنوك احمللية واألجنبية وابلصايل زاي ة جو ة اخلدمات املالية املقدمة 
طبعا هذا الصعزيز مرتبط بنوع اتجماالت اليت متوهلا هذه البنوك، فالصوجه مثال للصمويل تقاري  1وبصكاليف منخفضة،

  .يتقصاا االويل الصجارة اخلارجية تقد يؤثر سلبا على النمو األجل ومت

بنسبة أصول البنوك العامة إىل إمجايل أصول البنوك الصجارية، تبني هذه النسبة  س: تقا. ماهية رأس املال3.2ج.
 العالتقة بني امللكية العامة واخلاصة لرأس مال البنوك الصجارية. 

 
 
 

 

                                           
1 Hanson, J. A., Honohan, P., & Majnoni, G. (2003). Globalization and national financial systems. World Bank 

Publications.available from : 

http://documents.worldbank.org/curated/en/340211468764376453/pdf/multi0page.pdf.  P.29. 

 
 

 عد  البنوك األجنبية 

 العد  اإلمجايل للبنوك الصجارية
 =  حاة البنوك األجنبية )العد (     

 
 

 أصول البنوك األجنبية 

 إمجايل أصول البنوك الصجارية
 =  )األصول(    حاة البنوك األجنبية 

 
 

 أصول البنوك العامة  

 إمجايل أصول البنوك الصجارية
 ماهية رأس املال           =

http://documents.worldbank.org/curated/en/340211468764376453/pdf/multi0page.pdf
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كلما كانت هذه النسبة مرتفعة  لت على أمهية القطاع العام فيما خيص ملكية رأس املال وهذا ما يؤثر سلبا 
اص هذه النسبة  ليل على أمهية امللكية اخلاصة والقطاع اخل اخنفاضعلى جو ة اخلدمات املالية املقدمة، يف املقابل 

 ة.وهذا ما يؤ ي إىل جو ة عالية يف تقدمي اخلدمات املالي

 املطلب الثالث: النظام املتجه حنو األسواق املالية 
النشاطات  الصمويل املباشر علىسيطرت  (Market Based)املاليةاألسواق  املايل املصجه حنويقاد ابلنظام 

 . ، أي النظام السوتقيتقصاا لالالصمويلية 

 الفرع األول: خصائص النظام 
 .ج ابخلاائص الصاليةذ يصميز هذا النمو 

 ت احلجم الدولية اياتقصاـــــــــــا لألســـــــــــواق املالية يكون له بعد  ويل وابلصايل تقابلية اإلندماج يف  النظام املصجه
 .أكثر وحتقيق  يناميكية

  اإلنصاجية.يضمن أحسن تقييم للنشاطات  

  1النظام من بعض النقائص منها:  يعاين هذا قابل هذه اإلجيابياتميف  
   ملؤسسات ا هصماموهذا الجل، طويلة األ اتاالسصثمار األسواق املالية حتد من  تقارية األجل يفالعالتقات

 البورصة املسعرة يف االرابح، توجه املؤسساتجل من أجل إشباع حاجة املسامهني من توزيع ابلعوائد تقارية األ
فرص من  للقمما ي ضغوط املسامهنيهو اسصجابة ونصيجة لالعوائد تقارية األجل لالسصثمار يف املشاريع ذات 

 .ات طويلة األجلاالسصثمار 
  ات املدرجة املالية من تقبل املؤسس بنصائج الدورةمكانية الصالعب ال يضمن هذا اهليكل رتقابة فعالة، وهذا ال

واملعلومات  املالية ابإلشاعاترصات و الب اق املالية املادرة، إضافة إىل أتثرر األو  وتضخيم تقيميف السوق املايل 
 .اخلاطئة
  سعار األصول املالية.أاملضاربة وخطر تطاير 

 إذن يصميز هذا النظام ابآليت: 
   الالوساطة مالية، اإللصقاء املباشر يف السوق عرب العقو. 
 عالتقات مصعد ة بني األعوان غري املالية تركز أساسا على املعلومات العامة. 
 تسري املخاطر عرب الصنويع والصحويل. 

                                           
 .84. مرجع سابق. ص. عزة حممد ،حجازي 1
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  ؛ أي ضعف تركز امللكية.مصالك وحيازة األسهماجتزئة كبرية لرؤوس األموال عن طريق 
البورصة، عا ة ما  وأطبعا املؤسسات الفاعلة يف هذا النظام تصمثل يف السوق املايل بشقيه األويل والثانوي  

 يصم الرتكيز على البورصة عند  راسة مؤشرات النظام السوتقي.

 لنظام السوقيمسشرات ا: لثاينالفرع ا
شرات احلجم تعكس مؤ . ملعرفة أمهية اهليكل السوتقي يصم حساب مؤشرات احلجم، النشاط ومؤشرات الفعالية

، مبعىن حجم سوق األسهم والسندات، يف حني تعكس تقصاا تساع تقاعدة السوق املايل مقارنة حبجم االامدى 
 للمجصمع ككل. يتقصاا االنشاط البورصة مقارنة مبسصوى النشاط  انصشار مؤشرات النشاط مدى

 سصعمال: حتديد حجم السوق اب ميكن :السوقأ.مسشرات حجم 
 خلام.ميثل القيمة السوتقية لألسهم املدرجة يف البورصة نسبة إىل الناتج احمللي ا : والذيالبورصيةمعدل الرمسلة  .1أ.

 
  

 
 
 
 

وعي أبمهية القيم  هذه النسبة يدل على وجو  ارتفاعيف اتجمصمع،  ثقافة البورصةنصشار اتينب هذه النسبة مدى 
 البورصة. عد  الشركات املدرجة يفكما ميكن حتديد حجم السوق من خالل .  تقصاا املنقولة والبورصة يف متويل اال

تظهر هذه النسبة  ات،االسصثمار : يقاس هذا املعدل بنسبة الرمسلة البورصية إىل جمموع اليةامل. معدل الالوسااطة 2أ.
ك سصثماراهتم؛ أي معدل الصمويل املباشر. إذا كانت النسبة عالية  ل ذلاعلى البورصة يف متويل  األفرا مدى إعصما  

 اهليكل املايل لألسواق، يف املقابل معدل منخفض يدل على ضعف مكانة الصمويل املباشر.على أمهية 
 
 
 
 
 

 ،ملاليةاعا ة ما يصم الصفرتقة بني سوق األسهم وسوق السندات عند حساب مؤشرات اهليكل املايل لألسواق 
 على هذا األساس جند مؤشر حجم سوق السندات.

 
 

 تقيمة األسهم املسجلة يف البورصة

 الناتج احمللي االمجايل 
 

 الرمسلة البورصية            = 

 
 

 الرمسلة البورصية 

 جمموع االسصثمارات 
 الالوساطة مالية               =
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لقياس حجم سوق السندات احمللية يسصعمل رأس مال السوق، أي تقيمة مجيع  . حجم سوق السندات:3أ.
 اصة منسوبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل.السندات املادرة من تقبل املؤسسات العامة واخل

 الذي الصداولحجم معدل مؤشر  من خالل حساب  رجة السيولةميكن  :ب. مسشرات النشاط ودرجة السيولة
تعرب سيولة السوق  .القيمة السوتقية اإلمجالية لألسهم املصداولة خالل فرتة معينة إىل الناتج احمللي اخلامحيسب بنسبة 

 بسرعة وبيعهااألسهم من  أصوهلم لصحايل للمدخرينوابلصايل إعطاء فرصة ، سهم بيعا وشراءعن سهولة تداول األ
إذا كانت نسبة حجم الصداول مرتفعة  ل ذلك على نشاط عايل لبورصة األسهم، يف املقابل نسبة  مناسبة. وأبسعار

 منخفضة من حجم الصداول تدل على أن بورصة األسهم بورصة خاملة غري نشطة.

 عالية.حلساب معدل الف معدل الدوران : يسصعملودرجة الرتكيز فعالية البورصةمسشرات  ج.

صية، مبعىن الرمسلة البور  األسهم املصداولة يف البورصة إىلنسبة تقيمة إمجايل  عبارة عن : وهو. معدل الدوران1ج.
 تقياس سيولة البورصة نسبة حلجمها.

 
 
 
 
 

،  ل ذلك على نشاط كبري وفعالية البورصة يف توفري السيولة، أي سيولة عالية اكلما كان معدل الدوران مرتفع
 هذه النسبة تدل على ضعف الفعالية. اخنفاضيف املقابل 

 االمجالية أكرب الشركات إىل الرمسلة البورصية 10الرمسلة البورصية لـــــــــ هو نسبةمسشر درجة الرتكيز: . 2ج.
 
 
 
 

إذا كانت هذه النسبة عالية  لت على أن السوق املايل ذات تركيز عايل وابلصايل أسعار األسهم ال تصحد  يف 
معدل منخفض يدل على أن السوق املايل ذات تركيز ضعيف و رجة تشصت عالية إطار املنافسة الصامة، ابملقابل 

 وابلصايل وجو  منافسة تقوية.

 
 

 تقيمة األسهم املصداولة يف البورصة

 الرمسلة البورصية )تقيمة األسهم املسجلة(
 معدل الدوران              =

 
 

 أكرب الشركات  10الرمسلة البورصية لـــ 

 الرمسلة البورصية اإلمجالية
 مؤشر  رجة الرتكيز               =
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هم سوق األس املالية،من خالل حساب هذه املؤشرات يصحد  حجم ونشاط وفعالية البنوك، املؤسسات 
ن معرفة  رجة إعصما  إ .تقصاا االمنها يف متويل  أمهية كلوابلصايل  ،ةيتقصاا االيف متويل العمليات  السنداتوسوق 

 اهليكل املايل. بنيةحديد سمح لنا بصيالعملية الصمويلية  املالية يفالنظام املايل على البنوك، املؤسسات املالية واألسواق 

 قتصاداملايل لال: اهليكل الرابعاملطلب 
الوظائف  قوم هبا، طبعا تصمحور جل هذهتتكلمنا فيما سبق عن مؤسسات النظام املايل وأهم الوظائف اليت  

يف عمليات الصمويل وحتويل رأس املال. إن طريقة أت ية وتنفيذ هذه الوظائف غري مسصقرة من  ولة إىل أخرى ال من 
بل أنظمة مالية هلا مسصوى أ اء مرتفع يف املقا توجدحيث األ اء، وال الفاعلية وال الكفاءة. السؤال املطروح ملاذا 

 منخفض؟لية مسصوى أ ائها أنظمة ما
وظائف النظام املايل وكما رأينا سابقا تقوم هبا مؤسسات مالية خمصلفة سواء بنوك، مؤسسات مالية وأسواق  

من خالل مقاربة  .ا تقصامالية، وابلصايل طريقة الصنفيذ ختصلف، وهذا ما يقو  إىل  راسة وحتديد اهليكل املايل لال
 ييز بني األنظمة املالية احلديثة وهذا راجع لعدة حمد ات نذكر أمهها فيما يلي: الوساطة / الالوساطة يصم الصم

 ي بني الدول، فهناك  ول تعصمد ابألساس على املؤسسات الاغرية واملصوسطة واليت اإلنصاجالنظام  اخصالف
 مليات البنكيةشاملة للع هلا نظرة لبنوكفا على النظام البنكي، حتصاج إىل نظام متويلي خاص يعصمد ابألساس

ألوراق لبنوك الشاملة، وابلصايل يقل يف هذه الدول نشاط سوق ااب األنظمة ما يعرفوهلذا جند يف هذه  ية،االسصثمار و 
منها،  ونيةي يف  ول أخرى خاصة األجنلوسكساإلنصاجاملالية نسبيا. يف حني هتيمن الشركات العمالتقة على النظام 
 .هلذا تصوسع فيها سوتقي األوراق املالية والنقدية بشكل كبري

 نون فبالنسبة للصشريع األجنلوسكسوين الذي يعصمد على القا  ،اإلطار القانوين وماا ر الصشريع اخصالف
ار محاية صغ الرتكيز علىاملشرتك الذي  يعمل على تشجيع تطوير سوق األوراق املالية والسوق النقدية من خالل 

وق تقوانني واضحة فيما يصعلق حبقوق املسامهني وإ ارة املؤسسة ومحاية احلق يصضمناملسامهني يف املؤسسات، فهو 
العقو ، على عكس النظام القانوين األورويب الذي يعصمد على القانون املدين الفرنسي الذي يفضل متركز  ذوأنفا

اق البنوك ، هلذا فهو ال يعمل على تشجيع منو سوتقي األور  ومراتقبة املؤسسات من طرف كبار املسامهني وزاي ة  ور
 .املالية والنقدية من خالل زاي ة تدخل الشركات وتشجيع املكصصبني

  ات يف عمل املؤسسات املالية وخاصة البنوك وتقدرة اخصالفإضافة إىل عوامل مؤسسية أ ت إىل ظهور
 تكيفها مع املسصجدات والصطورات املالية. 
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 األول: تعريف اهليكل املايلالفرع 
 ،مزااي وعيوب األنظمة املصجهة حنو البنوك مقارنة ابألنظمة املصجهة حنو األسواق املالية نياخلرباء املالي يصناول

 1وذلك من خالل الرتكيز على األنظمة املالية ألربع  ول:
  ر املهم يف تعبئة والياابن أين تلعب البنوك الدو األنظمة املالية املصجهة حنو البنوك مثل النظام املايل يف أملانيا

 .روالصحوط من املخاط للمسصثمرين ةياالسصثمار شراف ومراتقبة القرارات املدخرات، ختايص رأس املال، اإل
 حتويل مدخرات  يفحيث للسوق املايل الدور املهم  ،جنلرتا والو.م.أإألنظمة املالية املصجهة حنو األسواق مثل ا
 واملؤسسات وتسيري املخاطر مقارنة ابلبنوك. األفرا 

 2صمثل يف:تكربى ج  ذ صوجد ثالث منااملالية ف ابلعملياتفيما خيص تطور األنظمة البنكية وتقيامها  أما
  هنا البنوك  ،ةكييج فال الوظائف البنكية واملالية مثل ما هو معمول به يف الوالايت املصحدة األمر ذ منو

 ابلوساطة املالية. االسصثمارالصجارية تقوم ابلوساطة البنكية يف املقابل تقوم بنوك 
  ن واحد، آني يف صأين تقوم البنوك ابلوظيف ،موجو  يف أملانياوخري مثال ما هو ج نظام البنوك الشاملة ذ منو

 ؛أي الوساطة البنكية واملالية
  ج اتجممعات البنكية حيث تقوم مجميع الوظائف البنكية واملالية عن طريق الفروع املصخااة. ذ منو 

د خمصلفة ووفق تقواعد خمصلفة، هذه القواع تنفذ من خالل مؤسسات على هذا األساس وظائف النظام املايل
كنولوجيا املالية وتقواعد ؤسسات والص"على أنه جمموعة امليعرف  اهليكل املايلف.اتقصاا هي اليت توضح البنية املالية ألي 

  3اللعبة اليت حتد  تنظيم النشاط الصمويلي خالل فرتة زمنية معينة".

إن جلوانب هيكل النظام املايل أثر على أت ية الوظائف، وابلصايل لرفع مسصوى األ اء البد من تطوير املؤسسات 
 وتطوير القواعد.

 الفرع الثاين: حتديد البنية املالية
والسوق  ،يد اهليكل املايل البد من إجراء مقارنة بني املؤسسات املالية وخاصة البنوك الصجارية من جهةلصحد

 ؟اا تقصاملايل من جهة أخرى. السؤال املطروح ماهي املؤشرات اليت تسمح لنا بصحديد البنية املالية لال

يقيس هذا املؤشر حجم النظام السوتقي مقارنة حبجم النظام  :احلجم(-أ. من خالل احلجم )مسشرات اهليكل
 Bank vs)البنكي من خالل اسصعمال مؤشر احلجم لكال النظامني، أي حجم البنوك مقارنة ابلرمسلة البورصية 

Capitalization).  وهو عبارة عن إمجايل أصول البنك املركزي والبنوك الصجارية واملؤسسات املالية األخرى منسوبة
                                           

1 Neave, E. H. (2002).op cit. P.55. 
2 http://michel.rochard.pagesperso-orange.fr/chapitres/banque.pdf.  

 .83. مرجع سابق. ص.عزة حممد ،حجازي3

http://michel.rochard.pagesperso-orange.fr/chapitres/banque.pdf
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سوق أو إمجايل أصول البنوك الصجارية إىل رمسلة ال ،إىل القيمة السوتقية ألسهم الشركات املقيدة يف السوق املايل
 1املايل.

  

 لت على أن حجم القطاع البنكي كبري مقارنة حبجم السوق  عالية أو مرتفعة اتقصاا إذا كانت هذه النسبة يف أي 
ايل مصجه حنو البنوك. يف حني إذا كانت النسبة منخفضة  لت على أن حجم السوق املايل املوابلصايل النظام  ،املايل

  أكرب من حجم القطاع البنكي.

املايل  ابلرتكيز على نشاط النظامحيد  هذا املؤشر اهليكل املايل  :نشاط(-ب. من خالل النشاط )مسشر اهليكل 
من خالل مقارنة القروض البنكية للقطاع اخلاص بواسطة البنوك واملؤسسات املالية األخرى، وحجم الافقات يف 

أي حجم نشاط ومسامهة البنوك يف متويل القطاع  السوق املايل املصمثلة يف القيمة السوتقية لألسهم املقيدة يف البورصة،
 2لقيمة الصجارية للسوق املايل.اخلاص مقارنة اب

 
 

 كانت هذه النسبة عالية كلما اجتهنا إىل اهليكل املايل  ا، كلمالنمو جنييركز هذا املؤشر على سيولة إذن 
 على أن اهليكل املايل مصجه حنو السوق املايل. تدل البنكي، يف املقابل نسبة منخفضة

م املايل، حيد  هذا املؤشر اهليكل املايل ابلرتكيز على فعالية النظا :الفعالية(-ج. من خالل الفعالية )مسشر اهليكل
امالت أو يمة املعسصعمال تقاهنا يصم الرتكيز على مؤشرين ومقارنة فعالية السوق املايل والبنوك. السوق املايل يصم 

اليف فيما سصعمال اهلامش الاايف للفائدة وحجم الصكا، يف حني يصم تقصاا الافقات يف البورصة مقارنة حبجم اال
املؤشر األول يساوي نسبة القيمة اإلمجالية للافقات يف البورصة إىل )الناتج احمللي اإلمجايل مضروب  خيص البنوك.

لي االمجايل الية للافقات إىل )الناتج احملاإلمجين فيساوي نسبة القيمة ايف حجم الصكاليف العامة(. أما املؤشر الثا
  3مضروب يف هامش الفائدة الاايف(.

يكل املايل على وابلصايل يصحد  اهل ،على أن السوق املايل أكثر فعالية ونشاط من البنوك  ليل املؤشران ارتفاع
 أنه مصجه حنو األسواق املالية.

وابلصايل حتقق مسصوايت مرتفعة من الصطور  ،هذه املؤشرات منعالية عا ة نسب  الدول عالية الدخل هلا 
 املايل، وهذا ما سوف يصم مناتقشصه يف الفال الصايل.

                                           
1 Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (Eds.). (2004). Op Cit. P.100. 

 
2 Ibid.104 
3 Ibid.109 

B vs C      =  
 

  صول إمجايل األ                        رمسلة السوق املايل       

B. Credit vs Trading    =  
 

 ع اخلاصالقروض للقطا    القيمة اإلمجالية للافقات يف البورصة  
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 خالصة الفصل
جل أوهذا من  ،ة يف الفكر الصنمويلوأهم الصطورات احلاص يتقصاا االتعرضنا يف هذا الفال ملفهوم النمو 

يف ظل لدول بني امصباينة حتقيق معدالت  أسبابو  ،(األجلاملسصدام )طويل للنمو  الرئيسة حد اتمالوصول الل
 .والصطور الصكنولوجي االسصثمارمن وجو  معدالت مصقاربة 

سات  اعمة مؤسهناك  تفكلما كان ،خصالفهم يف تفسري هذا االاملدور ال العامل املؤسسايتبعا يلعب ط 
نمو اخلارجي فمن مناذج ال .والصقدم الصقيناملال  رأسزا  معدل تراكم كلما   تقصاا كلما زا  معدل الثقة يف اال  ومكملة

 االسصثمارأمهية  اليت ركزت علىو اذج النمو الداخلي منوأمهية العامل غري املفسر إىل  اإلنصاجوتركيزها على منو عوامل 
وابلصايل تعد   ،املال املا ي والبشري رأس ية إجيابية بشأن كل منيف البحث والصطوير وإمكانية وجو  عوامل خارج

  اعمةأساسية مكملة و من خالل وجو  عوامل    (North)منوذج  املاا ر مت توضيحها يفهذه ، ماا ر النمو
وجو  لى هذا األساس ع ،املال والصقدم الصكنولوجي رأستراكم أمهية تصمثل يف املؤسسات وعوامل مباشرة  تصمثل يف 

 فجوة مؤسساتية تؤ ي إىل ضعف املؤسسات الداعمة وابلصايل عرتقلة العملية الصنموية.

ايل يف سد الفجوة املالصمويل و ور النظام  الصنموي عمليةمن بني املؤسسات اليت أخدت حيزا كبريا يف الفكر 
مو ا حتريك عملية النأهنشوختاياها وتسري املعامالت املالية واليت من  تعبئة املوار و املعلوماتية وتوفري املعلومات، 

لى ع املال يعمل رأس فالنظام املايل ومن خالل البنوك، املؤسسات املالية وأسواق  س املال.رأوزاي ة معدل تراكم 
 ية.مار سصثاالالعملية  حتقق املسصثمرين وابلصايلتوفري تقناة أساسية لنقل األموال من املدخريني إىل 

ى توفري فإن كانت البنوك هي املسيطرة عل املايل،منوذج متويل أو ما يعرف ابهليكل  اتقصاا طبعا يف كل 
 يصحد  ااهليكل شطةمصطورة وناألسواق املالية  املقابل إن كانتالصمويل اخلارجي يصحد  لنا اهليكل املايل البنكي، يف 

 املايل لألسواق املالية واليت تعمل على توفري الصمويل لألعوان غري املالية.
النشاط والفعالية تسمح لنا بصانيف األنظمة املالية و إن حساب مؤشرات اهليكل املايل من خالل احلجم، 

شرات بصحديد ؤ وابلصايل حتديد اهليكل املايل على أنه بنكي أو سوتقي، إضافة إىل ذلك تسمح لنا هذه امل ،للدول
و البنوك، وأنظمة مالية حن هةمبعىن جند أنظمة مالية مصج ؛تقصاا يف اال أو مسصوى الصنمية املالية مسصوى الصطور املايل

 هلفة ومصجهحنو البنوك، وأنظمة مالية مصخ ةحنو األسواق، يف املقايل جند أنظمة مالية مصخلفة ومصجه ةمصطورة ومصجه
 حنو األسواق.
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 متهيد
رأينا سابقا أن النظام املايل يقوم بعدة وظائف هلا دور كبري يف تعزيز فعالية الوساطة من خالل خفض تكاليف 

 وذلك من خالل: االستثماراملعامالت واملعلومات مما يؤثر إجيااب على تنشيط 
 حتديد الفرص اجليدة للعمل التجاري ومتويلها. 

  ة ختصيصهاتعبئة املدخرات الوطنية وزايدة كفاء. 

  ،املخاطر تنويع وتغطيةو جتزئة. 

  .متابعة ومراقبة أداء املسريين واملديرين 

جلوهري ماهي ا وفعاليته التخصيصية، والسؤالتطور النظام املايل مرتبط مبستوى ن القيام هبذه الوظائف إ
ن هذا ي اإلجابة عيما يلفسنحاول  ؟لهالعوامل اليت تؤدي إىل إجياد قطاع مايل متطور وماهي العوامل احملددة 

وذلك  ،اضيةحباث يف السنوات القليلة املالذي أاثر الكثري من احلرب وكان موضوع الكثري من الدراسات واألو التساؤل 
 من خالل املباحث التالية:

 .املايل شمولالو  املايل اإلقصاء ،املايلالكبح  املبحث األول: 
 .هاملايل ومؤشرات قياس رالثاين: التطو ملبحث  
 .القانون واملؤسسات والتطور املايل املبحث الثالث: 
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 املايل شمول الو  املايل اإلقصاء الكبح املايل، املبحث األول:
اخلدمات  ستعمالابعملية توسيع فرصة الوصول وحق الكلية  متزايد على صعيد السياسات اهتمامهناك طبعا 
عد نت الدراسات أن زايدة إمكانية الوصول للتمويل واخلدمات املالية ياملستوى احمللي والدويل، حيث بي املالية على

 ،قراءحمدودي الدخل والفوخاصة فئة كبرية من األفراد  توجد ،يف مقابل ذلك .أمرا داعما للنمو ومثبطا للفقر
والتمويل. لية ملاالولو  والوصول للخدمات اب تسمح هلانفسها أمام حواجز ال وخاصة الصغرية واملتوسطة واملؤسسات 

فهم التطور املايل البد لوابلتايل  ،الظاهرتني ذينه حةشكل كبري مسابو املايل حتدد  اإلقصاءمقاربة التضمني املايل/إن 
ز والصعوابت احلواج وأهم ،عرفة مكانة وأمهية اخلدمات املالية يف حياة األفراد واملؤسساتوم ظاهرتنيلالتطرق لمن 

 املايل.أو التقييد ال بد من التطرق لظاهرة الكبح  ، لكن قبل ذلكللوصول إليها
 :اآلتيةخالل املطالب  للنقاط التالية منا املبحث التعرض ذحياول ه
 .ملطلب األول: الكبح املايل        

 .املايل اإلقصاء: ثايناملطلب ال
 .املايل : الشمولالثالثاملطلب 

 املطلب األول: الكبح املايل
ايل كقاطرة للنمو االقتصادي بتدخل الدولة مباشرة من أجل توجيه املوارد املالية النظام امل استعمالإن  

البلدان النامية   شائعة يف السياسةلتنمية املنشودة. كانت هذه الكبرية لألمهية اهنا ذات لقطاعات معينة توصف أب
موعة من القيود بنوك وفرض جمالكبرية لل لكيةامل علىتقوم  ، واليتكما كانت تستخدم يف بعض البلدان املتقدمة

واالئتمان  ،تمانالقصوى لالئ واحلدود ،الفائدةمبا فيها قيود على أسعار  ،اإلدارية والقانونية على املؤسسات املالية
 اأاثر  ذه السياسةهلاملوجه واحلدود الصارمة على احلدود إىل القطاع املايل، وخبالف حتقيق النتائج املنشودة كانت 

 تخصيص األمثل للموارد املالية ومن مث االستثمار واالدخار ومعدالت تراكم رأس املال.سلبية على ال
ودعا  ،الكبح أو التقييد املايل اسمسة على هذه السيا (Mckinnon, Shaw, 1973)طلق كل من أ

ملالية مبا يف ذلك اابلتحرير املايل من خالل إلغاء القيود اإلدارية  على املؤسسات  واستبداهلاللتخلي التدرجيي عنها 
وذلك من  ،أسعار الفائدة، خصخصة البنوك العامة والسماح للبنوك اخلاصة لولو  السوق سواء احمللية واألجنبية

توفري نظام مايل تنافسي يعمل على التخصيص األمثل للموارد املالية لالقتصاد على أساس ثنائية العائد أجل 
 واملخاطر.

  -حتليل فراي – واالدخار االستثماريل على الكبح املا الفرع األول: أثر
ذا كانت األنظمة املالية للدول املتقدمة تتميز بتحررها من القيود الداخلية واخلارجية، فإن معظم األنظمة إ

جلأت  .املايل وهذا متاشيا مع أوضاعها االقتصاديةأو التقييد املالية للدول النامية عانت ومازالت تعاين من الكبح 
، إضافة ياهتاميزانعجز و  شح املوارد املالية من أجل متويل مشروعات التنمية أمام ملثل هذه السياساتالنامية لدول ا
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اختذ الكبح املايل صورا عديدة منها: فرض ضرائب على اإليرادات اإلمجالية  .إىل ضعف وهشاشة أسواق رأس املال
 أو عن طريق حتديد أسقف سعر الفائدة، رفع معدلللبنوك، ضريبة القيمة املضافة على األعمال البنكية...، 

 االحتياطات القانونية اإللزامية للبنوك وتوجيه القروض إىل قطاعات ومشروعات حمددة أبسعار فائدة تفصيلية. 
 (Fry,1995)التعرض لتحليل  خاللوميكن توضيح أثر الكبح املايل على معدالت االستثمار واالدخار من 

 تايل: الشكل ال واملوضح يف
 ربح املايل على االدخار واالستثما: أثر الك1-2الشكل رقم                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Audrey, C. (2001). Libéralisation financière et croissance 

Economique. Harmattan.P.9. 

 كنالدولة من خالل سياسة الكبح املايل بتحديد سقف سعر الفائدة ولي تتدخل(R1)   وهو أقل من سعر
كما   (AB)يكون حجم االستثمار أكرب من حجم االدخار ابملقدار   (R1) عند معدل الفائدة . *R) (التوازن

 .من الطلب االستثماري ال ميكن تلبيته النعدام التمويل الالزم اكبري   اهو موضح يف الشكل أعاله ، أي أن جزء
 .(g1)نمو الل معدعند هذا املعدل من االستثمار يتحدد 

 يف ظل هذه الوضعية تقوم الدولة برفع سقف سعر الفائدة إىل(R2)   مما يؤدي بسعر الفائدة احلقيقي
عدل الفائدة مأس املال عن ر على عائد معدل العن تبين املشروعات اليت يقل فيها  ونلالرتفاع، وبذلك ميتنع املستثمر 

فاع مما يؤدي إىل حتسن نوعية االستثمارات، وابلتايل ارت سوقختر  من الاملشروعات غري جمدية  ، أي أناحلقيقي
، الالزم حصول استثمارات جديدة على التمويلو  (S2) لالدخاروالذي يسمح مبعدل أعلى  (g2)معدل النمو إىل 
 .بدون متويل (CD)لكنه يبقى اجلزء 

D 

D 

B 

 

 

 

B 
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  من أجل إلغاء اجلزء(CD)  ي عر الفائدة متاما مما يؤدالتمويل، جيب إلغاء سقف س انعداموالذي يعرب عن
وهو سعر التوازن بني االدخار واالستثمار الذي يسمح برفع معدل  ،(R3)سعر الفائدة احلقيقية إىل  إىل ارتفاع
  .g3))النمو إىل 
 ،حتديد سقف سعر الفائدة إىل اخنفاض حجم الودائع من خاللالكبح املايل  يؤدي 1 (Fry)حسب   
ار، كما يتأثر االستثمار سلبا وهذا عن طريق متويل مشاريع تتميز مبردودية منخفضة معدل االدخ اخنفاضوابلتايل 

توى ختصيص ، وابلتايل ضعف مسجدا، مبعىن عدم توجيه األموال املتاحة لإلقراض حسب اإلنتاجية احلدية للمشروع
    املوارد.

فائدة برفع أسقف سعر ال ام املايلنظعمل ال تقيد وتضيق آليات يف املتمثلةاملايل  سياسات الكبحإذن يف ظل 
سلبا،  تتأثر معدالت االدخار واالستثمار أو رفع معدل االحتياطات النقدية اإلجبارية وبتوجيه وأتطري القروض

وعات الرمسي تتجه األعوان االقتصادية غري املالية سواء العائالت أو املشر سوق التمويل ونتيجة هلذا التضييق على 
دخار واالستثمار لكبح املايل على االسياسة افانطالقا من هذه اآلاثر السلبية ل .خار  النظام الرمسي إىل نقل معامالهتا

 النظام املايل.  لياتعمعلى تفعيل  ةاإلجيابي آاثرهاليت مت التعرض هلا ميكن التوصل إىل أمهية التحرير املايل 

 التحرير املايل على االستثمار والنمو لفرع الثاين: أثرا
فحسب  2.ااالستثمار حجما ونوعله أثر مباشر على حتسن  ذهب أنصار مدرسة ستانفورد أن التحرير املايلي 

شكل فراي السابق، رفع سعر الفائدة يؤدي إىل زايدة حجم الودائع، وابلتايل زايدة معدل االدخار واالستثمار من 
ما يؤدي ك ائد يزيد عن التكلفة اإلقرتاضية.جهة، إضافة إىل خرو  االستثمارات غري القادرة على حتقيق معدل ع

إلغاء عملية   أنإضافة إىل ختفيض معدل االحتياطي اإلجباري على البنوك إىل زايدة قدرهتا على منح قروض جديدة،
ختصيص القروض لقطاعات معينة وأبسعار متييزية سريفع من فعالية ختصيص املوارد املتاحة عن طريق تعزيز املنافسة 

 سسات املالية. بني املؤ 

و نتيجة األثر هالتحرير املايل على النمو  أن أثريروا يتضح من التحليل السابق أن أنصار مدرسة ستانفورد  
االدخار واالستثمار، فرفع سعر الفائدة أو ختفيض معدل االحتياطي سريفع معدل االدخار كل من   اإلجيايب على

   ادي.قراض فيزيد معدل االستثمار حجما ونوعا، وابلتايل زايدة النمو االقتصوابلتايل زايدة األرصدة النقدية املتاحة لإل

 
 

                                           
1 Arestis, P. (2005). Financial liberalization and the relationship between finance and growth. CEPP Working Paper 

No. 05/05. University of Cambridge. Available from: www.landecom.cam.ac.uk/research/reuag/ccepp/pdf/wp0505.pdf.  P.13. 
2 Ibid .P.6 

http://www.landecom.cam.ac.uk/research/reuag/ccepp/pdf/wp0505.pdf
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 الطلب الفعال  املايل علىأثر التحرير الفرع الثالث: 
ر وهذا نتيجة أاثر التحري اجلدد، نيإىل انتقادات من قبل الكينزي (Mackinnon, Shaw)تعرض منهج  

تشغيل يؤدي إىل اخنفاض الطلب الفعال وقوع االقتصاد يف حالة  عدم الي الذة ياملايل على رفع أسعار الفائدة احلقيق
حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع  urkett) B , (Dutt االقتصاداينالكامل، ذهب يف هذا االجتاه 

 1يؤدي إىل:
 وارد املالية يف حالة وجود كبح مايل فإن ارتفاع معدالت الفائدة على الودائع تؤدي إىل ارتفاع حجم امل

 .للبنوك، أي ارتفاع عرض األموال القابلة لإلقراض وابلتايل ارتفاع معدل االستثمار
 زايدة  وبذلك تتجه األعوان االقتصادية إىل ،يف حالة ارتفاع أسعار الفائدة تصبح الودائع أكثر مردودية

 اخنفاض هذا األخري سيخفض الطلب الكلي.و  االستهالك،املدخرات على حساب 
  ابملخطط التايل: Dutt) و (burkettارتفاع سعر الفائدة حسب  أثركن توضح مي    

 : أثر ارتفاع أسعار الفائدة على االدخار واالستثمار1 -2الشكل رقم 

 

 
Source : Audrey, C. (2001). Op cit. P.104. 

    ®بينما متثل( منحىن الطلب عليها، Iة لإلقراض، املنحىن )( منحىن عرض األموال القابلSميثل املنحىن )
 معدل الفائدة.

  يف حالة الكبح املايل حيث سقف سعر الفائدة على الودائع هو(R1) ،االستثمار حجم  أين يتحدد
)1=I1S)  االستثماريف مستوى أقل من مستوى ( التوازين=IeeS ،)هذه احلالة تستطيع البنوك تطبيق سعر  يف

                                           
1 Audrey, C. (2001). Libéralisation financière et croissance Economique. Harmattan. p.103. 
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 (R1)   انتقال سعر الفائدة احلقيقي من، إن حترير سعر الفائدة اإلمسي يؤدي إىل(R2)دة على القروض يساوي فائ
 .نوهو حتليل ماكنو  (Ie)إىل ) I1 (من االستثماررافعا معه معدل  (Re)إىل 

  لكن حسبBurkett) و(Dutt ض الخنفا ارتفاع أسعار الفائدة جيلب معه اخنفاض الطلب الفعال
إىل  (S)منحىن  ومنه انتقال ،واالدخار، اإلنتا  االستثمارمعدل الربح وابلتايل اخنفاض  اخنفاضنتيجة  الكاالسته
ومستوى  ادخارددا مستوى حم ،(S0 = I0، ليتحدد  التوازن اجلديد ) (I1)إىل األسفل (I)، ومنحىن (S1)اليسار 

  (Burkett حسب ماكنون. إذن حسب حتليل استثمار أقل من حالة وجود كبح مايل أويف حالة التحرير املايل
(Dutt,  وهذا ما يؤدي  يف حالة عدم التشغيل الكامل، االقتصادالتحرير املايل خيفض الطلب الفعال، وابلتايل وقوع

 معدل النمو.  اخنفاضاإلنتا  وابلتايل  اخنفاضإىل 
الت ة وأثر ذلك على زايدة معدإن هذا التحليل ال يتعارض مع ماكنون وشو على أمهية حترير سعر الفائد

 اثر جانبية لسياسة التحرير على الطلب الفعال وابلتايلآ، ولكنه يؤكد على إمكانية وجود واالستثمار االدخار
هتم إىل منهج ماكنون وشو على اعتبار أنه مل ي نتقاداااخنفاض النمو. إضافة إىل هذا قدمت املدرسة النيوهيكلية 

 .لدول الناميةواليت متيز معظم القطاعات املالية ل الرمسيةلرمسي أو ما يعرف ابلوساطة غري بتحليل دور القطاع غري ا

 دور الوساطة غري الرمسية الفرع الرابع: 
فعل لقصور الوساطة الرمسية يف الدول النامية،  كرد  (Informal sector)يفسر وجود الوساطة غري الرمسية  

العائالت، سسات و املؤ من خالل دراسة عملية إحالل األصول اليت متتلكها  اأساسحتليل دور الوساطة غري الرمسية يتم 
واليت  1هذه األصول تتحدد يف: العملة أو النقد، الودائع البنكية وأصول غري رمسية، أي قروض للقطاع غري الرمسي

 .تكون حمل إحالل بني الوساطة الرمسية والوساطة غري الرمسية حسب تغريات أسعار الفائدة

إذن تتجه املؤسسات إىل الوساطة الرمسية للحصول على القروض الالزمة لتمويل مشروعاهتا أين تكون سعر  
الفائدة احلقيقية أقل من السعر املطبق يف الوساطة غري الرمسية، وعلى اعتبار حتديد سقف سعر الفائدة على الودائع 

املشاريع حاب يتجه أص، نتيجة ذلك اة الرمسية حمدودوابلتايل يكون عرض القروض يف الوساط ،قلل من املدخراتي
من الوساطة الرمسية،  صل على التمويلحتالوساطة غري الرمسية لتمويل ابقي املشاريع اليت مل  إىلن عن األموال و والباحث

 .يعلى هذا األساس يفسر الطلب يف السوق غري الرمسي ابلفرق بني الطلب الكلي والعرض املوجود يف السوق الرمس

يف هذا االجتاه ينادي أصحاب التحرير املايل أبن ارتفاع معدل الفائدة احلقيقية على الودائع يؤدي إىل زايدة 
الطلب عليها من قبل العائالت مقابل اخنفاض قروضهم للقطاع غري الرمسي، أي االجتاه من الوساطة غري الرمسية إىل 

                                           
(. 11جملة املال والصناعة، بنك الكويت الصناعي، العدد ) .، التنمية املالية: القطاع املايل بني الكبح والتحرير(1993) حميي الدين ،حممود صفوت1

 .  40ص.
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ل اخنفاض لوساطة البنكية يف متويل االقتصاد وتعبئة املدخرات، يف مقابالوساطة الرمسية، وابلتايل زايدة أمهية ونشاط ا
 1 .يف االقتصاد على القطاع غري الرمسينشاط الوساطة غري الرمسية حىت الزوال، أي أن التحرير املايل سيقضي هنائيا 

سعار الفائدة أ ارتفاعأن إذ ، ) (Van wijnbergenبشدة من قبل النيوهيكليني وخاصة هذا التحليل نتقد ا
ساطة ط الوساطة غري الرمسية على اعتبار أهنا أكثر كفاءة من الو ياحلقيقية نتيجة سياسات التحرير من شأهنا تنش

 2 منها:البنكية الرمسية، وذلك من خالل وجود قيود تعمل فيها الوساطة الرمسية 
  خضوع الوساطة البنكية ملعدل االحتياطي اإلجباري(P)طبق يف الوساطة غري الرمسية، ، هذا املعدل ال ي

ن إال من منح ال متك مبعىن أن الوساطة الرمسية تقوم بوساطة جزئية حيث أن وحدة واحدة من املوارد املالية )وديعة(
(1-Pوحدة من القرض، بينما يكون هناك وساطة اتمة يف السوق غري الرمسية لعدم وجود املعدل )(P) . 

  ة عن ص عمليات اإلقراض واالقرتاض ابلنسبة للوساطة غري الرمسية الناجتاخنفاض تكاليف التشغيل فيما خي
ظروف العمل فيها، مثل غياب تكاليف مكتبية عالية، إضافة إىل اخنفاض املنافسة غري السعرية ألن أسعار الفائدة 

 تزامن وجود نظامني يسمح أن) (Van Wijnbergenعلى هذا األساس يعترب  ،السوق ىتكون حمدودة بقو 
يغري  الألألعوان االقتصادية وخاصة العائالت إبجراء عملية إحالل أو استبدال األصول اململوكة، األمر الذي ميكن 

 العرض الكلي للقروض البنكية يف النظام الرمسي.
 :التايل ية وغري الرمسية من خالل املخططميكن شرح وتفسري عملية إحالل األصول يف الوساطة الرمس 

   : الوساطة غري الرمسية2 -2الشكل رقم                     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                           
1 Gupta ,K. & Lensink , R. (1996). Financial liberalization and investment. Routledge : London. P.4. 

 .42سابق، صحممود صفوت حميي الدين، مرجع  2

 

 

Source : Audrey. C. (2001), op cit. P.104. 
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 واإلنتا . ؤثر على مستوى االستثماريإن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع نتيجة سياسة التحرير املايل سوف 
  حالة ارتفاع اإلنتاج من(Ye)  إىل(Y2): دة نقدية معطلة، أي االحتفاظ يف حالة احتفاظ العائالت أبرص

دة مصادر أسعار الفائدة احلقيقة على الودائع سيزيد الطلب عليها، وابلتايل زاي فإن ارتفاعابلنقد أثناء الكبح املايل، 
البنوك مؤدية بذلك إىل زايدة عرض األموال القابلة لإلقراض من قبل الوساطة الرمسية، مما يؤدي إىل انتقال منحىن 

(LMإىل ا )( 2ليمنيLM خمفضا بذلك سعر الفائدة التوازين من )Re)(  إىل)(R2،  وابلتايل حتريك االستثمار
 وزايدة اإلنتا .

  :يف حالة ارتفاع أسعار الفائدة تتجه األعوان االقتصادية وخاصة حالة وجود قروض للقطاع غري الرمسي
روض األصول غري الرمسية اليت كانت يف شكل ق وهذا عن طريق إحالل الودائع حمل ،العائالت حنو الوساطة الرمسية

وأمام وجود قيود على الوساطة الرمسية، جزء من هذه الودائع تذهب إىل البنك املركزي على  1،للقطاع غري الرمسي
على الوساطة  (P)، وابلتايل اخنفاض العرض الكلي للقروض وهذا لتطبيق املعدل قانونيةشكل احتياطات إجبارية 

م وجوده يف الوساطة غري الرمسية، مبعىن أن هذه األخرية كانت تقوم ابلوساطة التامة يف حني تقوم البنوك البنكية وعد
هو نتيجة لظهور فائض  هذا االنتقال (،LM1إىل اليسار ) (LMابلوساطة اجلزئية، مما يؤدي إىل انتقال منحىن )

بذلك االستثمار، اإلنتا  ومعدل النمو  ( خمفضاR1)الطلب على القروض وابلتايل ارتفاع سعر الفائدة التوازين إىل 
 االقتصادي.

إن إمهال دور الوساطة غري الرمسية يف منوذ  التحرير املايل جعل ماكنون و شو يركزان على احلالة األوىل، أين 
إحالل  فيها ميت يت والارتفاع سعر الفائدة يزيد من الطلب على النقود الكتابية، يف حني مت إمهال احلالة الثانية، 

أصول القطاع غري الرمسية ابلودائع البنكية وقيام الوساطة البنكية بوساطة جزئية تؤثر سلبا على االستثمار وعلى 
النمو، إضافة إىل أن فرضية قضاء التحرير املايل على القطاع غري الرمسي يف الدول النامية تبقى حمدودة، وهذا حملدودية 

 ضعف تقدمي اخلدمات املالية عالية اجلودة، مما جيعل الوساطة غري الرمسيةاملدخرات و سات املالية يف تعبئة املؤس
على هذا األساس تبقى الوساطة البنكية يف الدول النامية تعاين من نشاط الوساطة غري  بديال هلا. منافسة هلا أو

الوساطة  أي إجراء للتقييد على الرمسية، وابلتايل فإن مصممي السياسة النقدية ال بد من األخذ يف االعتبار أن
البنكية ميكن أن يؤدي إىل تنشيط أكثر للوساطة غري الرمسية، إضافة إىل أن أي إصالحات قصد رفع فعالية النظام 

 البنكي يف الدول النامية تبقى حمدودة إذا مل تؤد للقضاء على الوساطة غري الرمسية.

اليت  رير املايل إال أهنا ال تعارض كليا سياسات التحرير املايلورغم االنتقادات املوجهة ملنهج التحيف األخري 
مستوى معني من  حتقيقتسمح بتحقيق معدالت فائدة حقيقة موجبة، وابلتايل إعادة آليات العمل للنظام املايل و 

                                           
1Audrey. C. (2001).op cit. p.115. 
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لى النمو ع إال أن هذه االنتقادات ركزت على اآلاثر اجلانبية الرتفاع أسعار الفائدة وأتثريهاالفعالية املالية، 
 االقتصادي. 

    أثر التحرير املايل على االستقرار املايل الفرع اخلامس: 
 على توفري السيولة ويقصد به: قدرة النظام املايل ،املايل يعترب الركيزة املباشرة لتنمية القطاع احلقيقي االستقرار

 1دمات الداخلية واخلارجية.الص ستعابإعلى وتوفري املعلومات عن مناخ األعمال، إضافة إىل القدرة 
وحظ التحرير، ل سياسات اليت انتهجتيف خمتلف الدول النامية  GDP))  من خالل دراسة نسبة القروض إىل

نسبة هذه الرتفاع إن ايف منح القروض ومتويل االقتصاد. ارتفاع هذه النسبة، مما يدل على توسع حجم النظام املايل 
دم استقرار يف معدل الزايدة. وميكن تفسري ع االستقرار، متيزت بعدم املايل ورتطالمن مؤشرات  اواليت متثل مؤشر 

  منها:التطور املايل بعدة أسباب 
  ،زايدة قدرة البنوك التجارية يف منح القروض يؤدي إىل ارتفاع حجم الكتلة النقدية وخاصة النقد الكتايب

عني، مما ك ابلوفاء ابلتزاماته وضمان السيولة للمودفالتوسع يف إصدار هذا النقد يشتمل على خطر عدم قدرة البن
يستدعي إفالسه مع وجود إمكانية انتقال خطر اإلفالس إىل كافة النظام البنكي لفقدان الثقة يف كافة البنوك 

 .ا يؤثر على حجم القروض املمنوحةلسحب املدخرات املودعة لدى البنوك، مم واالندفاع القوي
  على الودائع كنتيجة لسياسية التحرير تؤدي إىل اشتداد املنافسة بني املؤسسات إن ارتفاع معدل الفائدة

املالية، األمر الذي يؤدي إىل رفع معدل الفائدة على الودائع من قبل املؤسسات املالية وخاصة البنوك جللب املزيد 
ئنة(، أمام املدينة والدا منها، هذا السلوك يؤدي إىل اخنفاض هامش الربح املتحصل عليه )الفرق بني املعدالت

اخنفاض هذا اهلامش حتاول البنوك مثال امتالك أصول ذات خماطر عالية للحصول على عوائد أكرب تعويضا الخنفاض 
هامش الربح، مبعىن االجتاه حنو السلوك املضاريب يف أسواق رأس املال والتخلي عن الدور التمويلي لالقتصاد مما يؤثر 

 .إضافة إىل إمكانية اهنيار األسعار وإفالس البنوك وخروجها هنائيا من السوق التمويلية 2،حةعلى حجم القروض املمنو 
  ارتفاع حالة عدم التأكد يف االقتصاد الكلي ملعظم الدول النامية، وهذا راجع لغياب نظام قانوين فعال

قد تكون ابلعملة و  دة مرتفعة جداونظام للمراقبة البنكية يدفع البنوك إىل منح قروض عالية املخاطر ومبعدالت فائ
 3هذا السلوك أدى إىل ظهور أزمات مالية حادة كان هلا أثر سليب كبري على النمو االقتصادي هلذه الدول.، الصعبة

أخريا يتضح أن التوسع يف إصدار النقد الكتايب وزايدة حدة املنافسة بني املؤسسات املالية واجتاه البنوك إىل 
فة إىل أن تدفق نظمة املالية، إضاانت سببا يف ظهور أزمات مالية وبنكية أدت إىل عدم استقرار األاملضاربة املفرطة ك

يف  هادفاناألموال األجنبية نتيجة إزالة القيود اخلارجية على حركة األموال، ونظرا حلجم وطبيعة هذه األموال وسرعة 
                                           

 .235، ص. (10)وإدارية: العدد  اقتصادية، االستقرار املايل رهينة قطاع احملروقات يف اجلزائر، جملة أحباث (2011) رشيد، بوكساين 1
2 Arestis, P. (2005). Op cit. p.15. 

 .128ص.طنبويل، اإلسكندرية: اجلمعية املصرية للنشر، إس، سعادالنهج األمثل لتحرير االقتصاد، تعريب  (.1996)نينو ما ك، روانلد 3
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ذه الدول، هاد قتصاكانت آاثرها مكلفة على و  ،لكليمشاكل كبرية يف استقرار االقتصاد ا سببت  النظام االقتصادي
وداعا للكبح املايل مرحبا ابالهنيار "عنونه:  مقاال z(Dya(االقتصادي وأمام هذه األزمات البنكية واملالية كتب 

 املايل على دول جنوب شرق آسيا. االستقرار، وهذا بعد حتليله ألاثر التحرير املايل على 1"املايل

للتقييد املايل واالستقرار املايل اليت تعاين منها األنظمة املالية وخاصة يف الدول النامية جند   طبعا ابإلضافة
 املايل واليت يتم التطرق هلا فيما يلي. اإلقصاءكذلك ظاهرة 

  املايل اإلقصاء: ثاينالاملطلب 
ها، إن شدة قرب أو ليت يؤديتعرضنا يف الفصل األول ألمهية النظام املايل يف متويل االقتصاد وأهم الوظائف ا
 اإلقصاءاهرة ظتسمح دراسة  بعد هذه الوظائف من األعوان االقتصادية حيدد درجة أمهية اخلدمات املالية يف اجملتمع.

 الية يف اجملتمع. املؤسسات املدور الذي تلعبه الاخلدمات املالية و نة مبعرفة أمهية ياملايل السائد يف فرتة زمنية مع

 املايل اإلقصاءماهية  الفرع األول:
ية اليت تقدمها اخلدمات املال استعمالو املايل األفراد واملؤسسات اليت ال تستطيع الولو   اإلقصاءمتس ظاهرة  

 .دمات السوق املايل أصالخل للوصولطبعا تكون هذه الفئة غري قادرة ، املاليةالوساطة البنكية و ؤسسات م

املالية ات بعض اخلدم استخدامصعوابت يف الوصول إىل أو  اجهونالذين يو املايل خيص األشخاص  اإلقصاء
 يف:هذه الصعوابت تتمثل  ،طبيعية اجتماعيةمتكنه من عيش حياة  اليت

  حساب بنكي ووسائل الدفع استعمالو الوصول إىل. 

  االئتمان واستخدامإىل الوصول. 

  والتأمني. االدخارمنتجات  واستخدامالوصول إىل 

وبني  (Access to financial services)رقة بني الوصول والولو  للخدمات املالية عادة ما يتم التف
الوصول والولو  هو الوفرة يف اإلمداد  .(Usage of financial services)اخلدمات املالية  هذه استعمال

 .لخدمات املاليةل ابالستهالك الفعلي واالستخدام يعرف ستعماليف حني اال ،وعرض اخلدمات املالية بتكلفة معقولة
الطوعي  قصاءاإل ؛ملايل اإلقصاءيتحدد نوعني من اخلدمات املالية  واستخدامإىل  على أساس التفرقة بني الوصول

  2القصري: اإلقصاءو 
هنا يكون لألفراد واملؤسسات القدرة على الوصول إىل  :(Voluntary exclusion) الطوعي اإلقصاءأ. 

تتعدد  3.ستعمالالقدرة على الوصول دون االمبعىن  ،اختيارايبعضها أو كلها  استعماليف اخلدمات املالية دون الرغبة 
 الفرد أو املؤسسة عدم استخدام اخلدمات املالية يكون لــ: فاختيار ،اإلقصاءأساب هذا 

                                           
1  Arner, D. W. (2007). Op cit. P. 63. 
2Claessens, S., & Feijen, E. (2007). Op cit.  P.75. 
3 Ibid. 
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  األمية املالية نع يتم احلديثعدم احلاجة هلا أو قلة الوعي أبمهيتها، وهنا. 

 نقدا مثل حتصيل الراتب وتسديد املستحقات تفضيل إجراء املعامالت. 

 ث حساب مصريف لبعض أفراد األسرة دون البح استعمالاخلدمات املالية بطريقة غري مباشرة ك استعمال
 .اليت تطلبها البنوك وكثرة الواثئقوهذا لتعقد اإلجراءات  ،عن امتالك حساب خاص

 تعامل مع البنوك الربوية.أسباب ثقافية ودينية مثل حترمي الشريعة اإلسالمية ال 

ال أصال يكون لألفراد واملؤسسات القدرة على الولو   هنا: (Involuntary exclusion) القصري اإلقصاءب. 
حواجز وموانع تضعها البنوك واملؤسسات املالية، مثل احلدود  بسبب (No Access to)املالية والوصول للخدمات 

ومبالغ دنيا لقروض االستهالك أو القروض للمؤسسات، إضافة إىل ارتفاع احلساابت البنكية  ألرصدة فتحالدنيا 
 تكاليف وتعدد الواثئق املطلوبة للولو  حنو خدماهتا املالية.

قد يتم استبعاد وإقصاء األفراد واملؤسسات من االستفادة من اخلدمات املالية املعروضة من قبل البنوك  
 را لــ:ظواملؤسسات املالية ن

 ذه الشرائح املستبعدة ال متلك الدخل الكايف أو حتتوي على خطر إقراض مرتفعقد تكون ه. 

 عار.العقود وحاجز األس ذنفاإضعف  ،قد تستبعد بسبب التمييز، نقص املعلومات وعيوب السوق 

 ميكن إجياز وتلخيص ما سبق يف الشكل التايل:

 املايل صاءاإلق: حمددات 3 -2 رقم الشكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

عددددددددددو ا اجدددددددددة أو 
 قلدددددددددددددددددة الدددددددددددددددددوعي
أبمهيددددددددة اخلدددددددددمات 

 املالية

دينيدددددددددددة،  أسدددددددددددباب
، اجتماعيددددددددددددددددددددددددددددددددددة

غددددددددددددري  اسددددددددددددتعمال
 مباشر

 عددددددددددددددددو القددددددددددددددددر 
 علدددددددددددددددى الولدددددددددددددددوج
 عددددددددددددددددددو  فايدددددددددددددددددة

املخدددددددداطر  الدددددددددخل
 العالية

نقددددددددددددد   التمييددددددددددددد 
 املعلومدددددددددددددددددددددددددددددددددددات
ضددددددددددددددع  إنفددددددددددددددا  

 العقود

 حاج  السعر
عدددددددددددددددددن  الندددددددددددددددددات 

 نقائ  السوق

 اجملتمع     
 

 ستخدمي اخلدمات املاليةم
Users Of financial services 

 املالية استعمال اخلدماتعدم 
Not using of financial services 

 الطوعياإلقصاء 
Voluntary exclusion 

لقصري ااإلقصاء 
Involuntary exclusion 

Source: The world bank (2014). Financial Inclusion: Global Financial Development Report. P16. 
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 الفرع الثاين: حواج  الوصول والولوج حنو اخلدمات املالية
طبعا تتنوع احلواجز واملشاكل املرتبطة ابلوصول واستخدام اخلدمات املالية، فكما قلنا سابقا قد يقتنع األفراد 

يفضل  ولذلك ،قدةاملعفاصيل بعدم جدوى امتالك حساب بنكي العتقادهم أبن اخلدمات البنكية مكلفة ومليئة ابلت
ذلك بعدم حني خيتار عدم إثقال كاهله و  هلا يفالوصول  من السهلالقيام ابملعامالت نقدا، إضافة إىل أنه قد يكون 

ارجية مثال قد القروض اخل استعمال الصغرية فعدمخيص املؤسسات وخاصة  أما فيماتكاليف. ال الرتفاع ااستعماهل
 استعداد دمكذلك عغطي تكاليف التمويل الرمسي،  ي يث الحبالعائد على رأس املال الخنفاض معدل  ايكون راجع

 مسية مثلر بعض املؤسسات وخاصة يف الدول املتخلفة لتقدمي املعلومات الالزمة للبنوك أو إىل أي جهة أخرى 
 مصلحة الضرائب، لذلك جند أن التمويل غري الرمسي ذو أمهية كربى هلذه املؤسسات. 

 ملالية ملواجهةاللبنوك واملؤسسات  السلوك الرشيدنتيجة  خاصة الصغريةو املايل للمؤسسات  قصاءاإلعترب ي
احمليط االقتصادي، املعلومايت والقانوين اليت تنشط فيه، كما أن توفري وتوريد اخلدمات املالية جلميع األفراد والعمالء 

مع غري مستهدفة اجملت بعض شرائحاألساس قد تكون  على هذا ،ربح اقتصاداياملتوسع املفرط غري قد يولد خطر ال
البنية  يوجد سوق هلا أصال، حيث ترى البنوك أن اإلنفاق يف ، وابلتايل الاهتماماهتادخل ضمن تالبنوك وال من قبل 

 اضوتسويق اخلدمات املالية كاالدخار والتأمني واإلقر  ،والوكاالت وآالت الصرف اآليل ،التحتية مثل إنشاء الفروع
عكس أي ، وهذا ال يواملالية يف بعض املناطق ويف أماكن تواجد هذه الشرائح غري جمدي من الناحية االقتصادية

إخفاق للسوق بل يدل على أن التمويل وتوفري اخلدمات املالية مثل اخلدمات األخرى خيضع لقوى السوق العرض 
 والطلب وإىل مبدأ العائد واملردودية.
اخلدمات املالية إىل مشاكل يف البيئة االقتصادية العامة من جهة  استعمالوعدم  ميكن حصر مشاكل الولو 

 وإىل مشاكل عدم توافق العرض والطلب من جهة أخرى.

عدم استقرار االقتصاد الكلي، ضعف املناخ املؤسسايت، توسع جماالت تدخل احلكومة : البيئة االقتصادية العامةأ. 
فة احلصول ابإلضافة إىل رفع تكل، للوصول والولو  للخدمات املالية متنع حواجزأن تكون  املنافسة ميكنوانعدام 
 1:عليها
 النظامية  اطرالتضخم واملخوسياسات االقتصاد الكلي حيث أن ارتفاع معدالت  البيئة املؤسساتية العامة

نوك مرتددة يف عل البعدم التسديد مما جي القروض ترتفع خماطريزيد من صعوبة عمل الوساطة املالية، ففي جمال 
نت مع وجود ضعف تزام وتتفاقم إذاعملية اإلقراض وابلتايل ضياع الفرص االستثمارية. هذه العالقة تصبح أكرب 

 .امللكية االئتمانية وسجالتعلومات املمؤسسايت يتمثل يف ضعف النظام القانوين، غياب 

                                           
1Claessens, S., & Feijen, E. (2007). Op cit. p.76 
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 طري ل تسقيف معدالت الفائدة وأتبواسطة اللجوء لبعض السياسات غري الضرورية مث تدخل ا كومة
 اخلدمات املالية من خالل تشويه األسعار واستخدامالقروض، قد يكون سببا يف عدم القدرة على الوصول إىل 

 احلد من قدرة املؤسسات املالية على االبتكار وتقدمي ، وابلتايلومنح القروض جدب الودائعوإزالة احلوافز على 
 .منتجات مالية جديدة

   جيعل املؤسسات املالية أقل اهتماما بتوسيع دائرة تقدمي اخلدمات األساسية وذلك من  نافسةملاضع
 ألعلى، وابلتايلااليت توفر هوامش الربح  فقط العالية ذو الدخولاألفراد املؤسسات الكبرية و متويل  نخالل البحث ع

 حمدودي الدخل والفقراء. استبعاد

لنمو هتتم البنوك واملؤسسات املالية ابلتجديد املايل والبحث عن فرص ا من املنافسةيف ظل مستوايت عالية  
خبلق أسواق جديدة والبحث عن عمالء جدد، يف هذا اإلطار دخول البنوك األجنبية للسوق احمللي  وذلك ،املربح

 Martinez). ففي دراسة لـ والكفاءاتالنظم و  يعزز من املنافسة من خالل جلب التكنولوجيا األكثر تطورا

 )Peria  1،التمويل من حواجز الولو  وعقبات احمللي يضعفالبنوك األجنبية يف السوق  ذمعدل نفا ارتفاعوجد أن 
ابلتمويل  مامخالل االهت املالية منأن يعزز فرص احلصول على اخلدمات  البنكي ميكناملنافسة يف النظام  فزايدة

 لولو  خلدمات الوساطة الكالسيكية.املصغر واملتناهي الصغر للشرائح اليت ال تستطيع ا

السبب الرئيسي حلاالت عدم التطابق وتوافق العرض  :دمات املاليةعلى اخلطلب العرض و العدو توافق ب.
ة الفقراء خاصو بعض األفراد واملؤسسات  احتياجاتوالطلب هو عدم مالئمة بعض اخلدمات املالية املتوفرة مع 

عض شرائح ب ابستهدافقد تكون البنوك واملؤسسات املالية غري مهتمة  فمن جانب العرض .واملؤسسات الصغرية
جانب الطلب  يف املقابليف اجملتمع بسبب مشاكل املعلومات، ارتفاع تكاليف املعامالت وضعف إنفاذ العقود، 

 عدم التوافق.  سببتوانعدام الثقة يف البنوك كلها أسباب  ،الوعي أبمهية اخلدمات املالية قلةو  ،فانعدام الثقافة البنكية

هنا جند كل من مشاكل املعلومات وتكاليف املعامالت وضعف إنفاذ العقود من بني  عدو توافق العرض.1ب.
 :جند العرض عن الطلب يف سوق اخلدمات املاليةقلة وضعف أهم أسباب 

ع واخلدمات سلطبعا ختتلف أسواق القروض واملال عن أسواق ال املشا ل املعلوماتية وتقييد القرض،.1.1ب.
من  االستبعادو يؤدي يف األخري إىل عملية تقييد القرض  عجز معلومايتمن يعاين األخرى، حيث أن سوق القرض 

 علومايت يؤدي إىل خطر االنتقاء املضاد واخلطر األخالقي كما رأينا سابقا.املاخلدمات املالية، هذا العجز 

 ميكن شرح ما سبق من خالل ما يلي: 

 

                                           
1 Ibid.p.77. 
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 املايل وتوازن السوق اإلقصاء: 4 -2 رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرص  :ما يكفي من املعلومات حول امتالكعدم  )1981Stiglitz and Weiss ,(1حسب  
لبنوك السيئة يدفع ابن وعدم التمييز بني املشاريع اجليدة و و سلوك املقرتض ،لتمويللاملرتشحني و الباحثني  ، االستثمارية

ل ال يعكس طبعا النوعية املتوسطة للمشاريع املرشحة للتمويل، طبعا هذا املعد ،إىل فرض معدل فائدة مرتفع نسبيا
ملشاريع اجليدة اليت ا انسحاباملعدل املرتفع يدفع إىل فيؤثر فقط على الطلب بل يؤثر كذلك على عوائد البنوك، 

كثر خطورة يف املقابل بقاء املشاريع السيئة األ ،مشاريعها احلقيقيةترى أهنا تتحمل عالوة خماطرة ال تعكس خماطر 
يصبح العائد املتوقع للبنك يف أعلى مستوايته وكنتيجة لعدم  (*r)يف السوق )عالوة خماطرة سلبية(. عند املستوى 

ملقرتضني غري ا متاثل املعلومات تبدأ آاثر اإلختيار املضاد واخلطر األخالقي يف الظهور وهذا بسبب تزايد  عدد
املسددين لقروضهم )املقرتضني السيئني(، عند هذه النقطة  تبدأ  عوائد البنوك ترتاجع حيث متتص اخلسائر الناجتة 

وضح يف كما هو م  ،عن عدم التسديد )اخلطر األخالقي( العوائد الناجتة عن رفع معدل الفائدة )االختيار املضاد(
ات، لبنوك برفع معدل الفائدة لضمان توازن السوق بل تتجه للتوازن عرب الكميالشكل أعاله، ونتيجة لذلك ال تقوم ا

                                           
1The World Bank (2014), Financial Inclusion, Global Financial Development Report 2014. Available from : 

http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOBALFINREPORT/Resources/8816096-1361888425203/9062080-

1364927957721/GFDR-2014_Complete_Report.pdf. p17. 
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         Source: The World Bank (2014), Financial Inclusion. Op cit. P. 17. 
 

http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOBALFINREPORT/Resources/8816096-1361888425203/9062080-1364927957721/GFDR-2014_Complete_Report.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTGLOBALFINREPORT/Resources/8816096-1361888425203/9062080-1364927957721/GFDR-2014_Complete_Report.pdf
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وضعية اليت لتتحدد ال ،حتديد عدد القروض املمنوحة يف السوق وهذا ما يؤدي إىل تراجع واخنفاض عدد القروض أي
 1جند أنه:  يكون فيها الطلب أكرب من العرض، أي عملية تقييد القرض، يف هذه الوضعية

 نح القروض إال للبعض وابلتايل عدم إقراض اآلخرين رغم تشابه اخلصائص )التمييز(ال مت. 

 .عدم قدرة فئات حمددة من األفراد واملؤسسات على االقرتاض 

الية وكتابة تكاليف الصفقات واملعامالت امل ارتفاعيعاين بعض األفراد واملؤسسات من  ،تكالي  املعامالت.2.1ب.
ن فتح حساب بنكي قد يتطلب أدوالر، كما  1000دوالر قد تكلف مثل إيداع  1بـ  يعةإيداع ودالعقود، فمثال 

إيداع مبالغ عالية كحد أدىن أو فرض رسوم. على هذا األساس فإن استخدام أحدث املعارف وأفضل املمارسات 
فرص الوصول  عوالتقنيات التكنولوجية ميكن أن تساعد على ختفيض تكاليف احلصول على اخلدمات املالية وتوسي

 .ستعمالواال

يعمل النظام القانوين اجليد والنظام القضائي الكفء على توسيع فرص الوصول، فمن  مشكلة اإلنفا ،.3.1ب.
لى العكس من احلقوق، ع القروض ومحايةعملية تسديد  القانون تسهلخالل تسهيل عملية إنفاذ العقود وتطبيق 

 ن يف منح االئتمان وتقدمي اخلدمات.و د املقرضل غياب بنية قانونية جيدة يرتدظذلك ويف 

 نعداماإضافة إىل ذلك تعاين معظم الدول ذات البنية القانونية الضعيفة من غياب نظام حمدد للملكية وابلتايل 
ات األصول واملمتلكات كضماانت للولو  للخدم استعمالواثئق إثبات امللكية، يف ضل هذه الوضعية ال ميكن 

 املالية.  

الثقة يف القطاع البنكي ووجود الوساطة غري  انعدام، هنا جند كل من األمية املالية، عدو توافق الطلب .2.ب
 أسباب عدم توافق الطلب مع عرض اخلدمات املالية.أهم هي  ،الرمسية

إن ، ت املاليةاخلدما توفر أمهية واستيعابالثقافة املالية وحمدودية الفهم  نعدامابأو ما يعرف  :األمية املالية.1.2ب.
 استيعابتايل عدم وابل ،الفرد األمي ماليا ليس لديه القدرة على اإلملام مبنتجات السوق املايل وأهم اخلدمات البنكية

ملايل ااالمتيازات واملخاطر حىت يتسىن له اختاذ القرار السليم والوصول للتمويل. على هذا األساس أكتسب التعليم 
قومية للتعليم  يجياتاسرتاتأمهية تدرجيية يف مجيع أحناء العامل، وقد وضعت العديد من الدول  حمو األمية املالية ومسألـة

والثقافة املالية من أجل احلد من أو منع اآلاثر السلبية الناتج عن اخنفاض مستوايت حمو األمية املالية وتعزيز املهارات 
ملشروعات ية املالية للمؤسسات والتمويل الشخصي بتمكني ااحلياتية لألفراد، كما يتعلق التعليم املايل أو حمو األم

إن حتسني الثقافة املالية عن طريق تعزيز قدرة الناس  2مع التعقيدات املالية. رشيدة والتعاملواألفراد من اختاذ قرارات 

                                           
1 The World Bank (2014), Financial Inclusion. Op cit. p.17. 
2 Lusardi,  A.  & Mitchell, O.S. (2011). Financial literacy around the world: An overview. National bureau of 

economic research. Available from : www.nber.org/papers/w17107. P.7. 

http://www.nber.org/papers/w17107
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ع مستوى معلى االستخدام األفضل للخدمات املالية سوف تعمل على زايدة الطلب على اخلدمات املالية وتوافقه 
   العرض.

يؤدي ابألفراد واملؤسسات إىل توظيف مدخراهتم يف األصول املادية : نعداو الثقة يف القطاع املايلا.2.2ب.
 دراسة قاما هبا يف املايل. اإلقصاءالطلب على اخلدمات املالية وزايدة معدالت  والنتيجة اخنفاضاملنخفضة العائد، 

(Farrell and Lund)   من   % 55اهلندية وجدا أن هذه العائالت  تستثمر ما يزيد على على العائالت
قتها يف البنوك ث النعداممدخراهتم يف األصول املادية املنخفضة الغلة مثل األراضي واملنازل واملاشية والذهب وهذا 

 1.وخاصة يف األزمات املالية
واألفراد  ةري فالعديد من املؤسسات الصغ ية،لوساطة غري الرمسأو ما يعرف اب ،اخلدمات املالية غري الرمسية.3.2ب.

ية، األقارب كاملعارف الشخص  ال حيصلون على اخلدمات املالية من الوساطة الرمسية، بل يعتمدون على وسائل أخرى
 2غري الرمسي.أو والسوق املوازي 

 ميكن تلخيص حواجز الولو  يف الشكل التايل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Claessens, S., & Feijen, E. op cit. P.81. 
2 Zeti Akhtar A.(2015). Inclusive Finance and Shadow Banking: Worlds Apart or Worlds Converging. 

Available at: www. CGAP.org. 
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 املصدر: من إعداد الطالب

 : حواجز الولو  والوصول للخدمات املالية5 -2 رقم الشكل
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املايل من جهة، نتيجة وضع حواجز الولو  أمام بعض األفراد واملؤسسات من قبل  اإلقصاءهرة عد ظاتإذن 
جانب العرض، ومن جهة أخرى االعتقاد السائد لبعض شرائح هلم يف املؤسسات املالية، مبعىن عدم وجود سوق 

في ف .عليها صولقد إجراءات احلبعدم أمهية اخلدمات املالية وارتفاع تكاليفها وتعاجملتمع اليت متثل جانب الطلب 
دولة تبني أن إمكانية احلصول على التمويل والولو  إىل النظام املايل  137دراسة استقصائية حول املؤسسات يف 

من املؤسسات الكبرية يف الدول النامية  %25و ،املؤسسات الصغرية نم  %35 الرئيسية لعملياتيشكل العقبة 
 1.من املؤسسات الكبرية يف الدول املتقدمة %8صغرية ومن املؤسسات ال %16مقارنة بـ 

 امن هذا املنطلق تعد عملية تيسري وتسهيل عملية الوصول إىل اخلدمات املالية وإزالة حواجز الوصول أمر 
جدا للحد من هذه الظاهرة وتوفري اإلاتحة املالية للجميع. إن حتسني جانب عرض اخلدمات املالية وحتسني  امهم
الطلب على اخلدمات املالية يعمل على تطوير وسائل إاتحة التمويل  مستوى إضافة إىل حتسني ،يصالاإل قنوات

 املايل. الشمولوزايدة معدل 

 املايل الشمول: لثاملطلب الثا
التضمني املايل من خالل الوصول إىل اخلدمات املالية املتنوعة كاالئتمان، الشمول املايل أو إذن حيدث 
 ية، الودائع وخدمات السداد، التأمني واملعاشات وذلك من خالل:احلساابت املصرف

  جمموعة من اإلجراءات ابختاذ املالية، وهذازايدة حجم ونطاق النظام املايل من خالل زايدة معدل اخلدمات 
 .احلكومةمن طرف أو للتقليل من حواجز الوصول سواء من جانب املؤسسات املالية 

 وتيسري  ملؤسساتية العامة وذلك من خالل حتسني اهلياكل والبنية التحتية لتسهيلحتسني البيئة االقتصادية وا
 .الوصول للخدمات املالية، إضافة إىل تعزيز املنافسة ملا هلا من أمهية يف زايدة معدل اإلاتحة املالية

 راء وحمدودي قاملشكلة إىل مقاربة جديدة تتخذ من الفسبب هم  التحول من مقاربة الفقراء والشرائح الضعيفة
على هذا األساس تعد مشاركة القطاع اخلاص  .قاعدة اهلرمبسوق أو ما يعرف  ،الدخل سوقا واسعا للخدمات املالية

 التكنولوجيا عامال هاما لزايدة املعروض من اخلدمات املالية. استعمالو 

. لتضمني املايلمعدل اوزايدة املايل  اإلقصاءمن خالل معاجلة حواجز الولو  تتم عملية احلد من ظاهرة 
والشكل التايل ينب ذلك:

                                           
1  The World Bank (2014), Financial Inclusion. Op cit. P.3. 
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 -الشمول املايل-اتحة املالية : زايدة معدل اإل6 -2 رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 زايدة معدل اإلاتحة املالية

 وافق العرض والطلبت استقرار املناخ االقتصادي زايدة حجم النظام املايل

زايدة حجـــــــــــــــــم 
ســـــــــــــــــــــات املؤس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  املالي
واالســــــــــــــــــــتفادة 
مـــــــــــن وفـــــــــــرات 

 احلجم

اســــــــــــــــــــــــــــتخدام 
ـــــــــــــــــا  التكنولوجي
ونظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 
الشــــــــــــــــــــــــبكات 
لتوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيع 
نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط 

 االتصال

حتســــــــــــــــــــــــــــــــــــني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  البيئ
التحتيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 لالئتمان

مــــــــــــــــن  احلــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائح  الل
احلكوميـــــــــــــــــــــــــــــة 
للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 األدىن

 

 ةتعزيز املنافس
االهتمــــــــــــــــــــــام 
ابلتعلـــــــــــــــــــــــــــيم 

 املايل

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفري 
أفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
املمارســـــــــــــــات 
وأحســــــــــــــــــــــــــــن 

 اخلدمات 

العمــــــــــــل علــــــــــــى 
يل تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
واســـــــــــــــــــــــــــــــتعمال 
اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات 

 املالية

 املصدر: من إعداد الطالب
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 املايل الشمولالفرع األول: تعري  
اخلدمات املالية،  (Use)أبنه نسبة األفراد واملؤسسات اليت تستعمل  املايل لتضمنيأو ا املايل شموليعرف ال  

فهو يعكس جمموع اخلدمات املمكنة واملتاحة هلم مثل خدمات الدفع، االدخار، القرض، التأمني ومعاشات التقاعد 
إن توفري نطاق واسع من اخلدمات املالية يسمح لألفراد واملؤسسات االستفادة من الفرص املتاحة  1واألسواق املالية.

 نولوجيا والتأمني ضد املخاطر.واالستثمار يف التعليم ولتك
املناسب  الكايف ويف الوقت واالئتمان ابلقدرعملية ضمان الوصول إىل اخلدمات املالية  "على أنهكما يعرف 

 2."معقولةمن قبل الفئات الضعيفة وحمدودي الدخل وبتكلفة 

طاعات واسعة، قالية إىل املايل يتمثل أساسا يف إيصال اخلدمات امل الشمولمن التعريفني السابقني جند أن 
ن زايدة مداخيلها تتمكن م معقولة حىت الدخل، وبتكلفةالفئات احملرومة واملنخفضة  وهنا يتم الرتكيز خاصة على

يعمل  فكما هو معلوم أن النظام املايل . حتقيق عملية االندما  االقتصادي واالجتماعي وابلتايل ،ماهلاورفع رأس 
من خالل  وذلك ،اتحة وكلما وفر املزيد من فرص النمو والتطور لألفراد واملؤسساتبصورة جيدة كلما كان أكثر إ
لجميع لفعندما تكون اخلدمات املالية غري متاحة  ،دودي الدخل واملؤسسات الصغريةحملتعميم اخلدمات املالية خاصة 

 شرحية حمددة ترتفع معدالت الفقر وترتاجع وترية التقدم االقتصادي.وموجهة خلدمة 

مليار من البالغني يف العامل  2حوايل  2014إحصائيات  3املايل الشمولعلى الصعيد العاملي وحسب تقرير 
الفقراء ليس هلم  من % 73 إضافة إىل، من سكان العامل % 38، وهو ما ميثلال تستخدم اخلدمات املالية الرمسية

، طبعا ليس مجيع من  )Unbanked(4يف أي مؤسسة مالية أخرى رمسية ال ميلكون أي حساب و حساب بنكي   
سافة لكن تبقى احلواجز مثل التكلفة، العوامل الدينية، بعد امل ،حيتا  إىل اخلدمات املالية ابنكي ال ميلك حسااب
 دم الوصول.عوالواثئق أسباب 

والذي ميثل نقطة الدخول  (Account ownership)حساب بنكي  ابمتالكاملايل  الشمول يتحددعادة ما 
من البالغني يف  % 62حوايل  2014، فحسب إحصائيات والولو  لعامل اخلدمات املاليةالنظام املايل الرمسي  إىل

 .حساب بنكي العامل لديهم
يف مؤسسة مالية رمسية أو موفر األموال املتنقلة أو ما  حساب امتالكأبنه "بنكي  حساب امتالكيعرف   
ة أخرى وىل تتمثل يف احلساابت اململوكة سواء يف بنك أو أي مؤسسة ماليساابت اهلواتف احملمولة، الفئة األحبيعرف 

                                           
الوسط ومشال إفريقيا، منشورات البنك الدويل، موجود يف ، التضمني املايل يف الشرق ا(2010)دوغالس بريس1 

P4.. 43941_0.pdf-africa-north-and-east-middle-the-in-inclusion-financial-ar-http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg 
2 Rangarajan C. (2008).  Report Of The Committee On Financial Inclusion. Available from: 
http://sksindia.com/downloads/Report_Committee_Financial_Inclusion.pdf. p.35. 
3 http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview. Consulter : 29/07/2015.  

 املصطلح للتعبري عن الشخص البالغ الذي ال يستخدم وال يستطيع الوصول إىل اخلدمات املالية الرمسية. يستعمل هذا4  

http://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-ar-financial-inclusion-in-the-middle-east-and-north-africa-43941_0.pdf
http://sksindia.com/downloads/Report_Committee_Financial_Inclusion.pdf
http://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview
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أو حىت يف مؤسسات التمويل املصغر، أما الفئة الثانية فتتمثل يف اخلدمات واملعامالت عرب اهلاتف النقال أو ما 
بنكية حساابت  الكامتإن  1."ا لدفع الفواتري وإرسال وتلقي األموالاستعماهليعرف ابلصريفة احملمولة على أساس 

ت وتظهر الدراسات أن توسيع نطاق احلصول على خدما ،األموال وسداد املدفوعات وتلقيها ادخارللبالغني  تتيح
دة إىل تعزيز خلق الوظائف وزايدة االستثمارات يف قطاع التعليم ومساع يملايل واملشاركة فيه ميكن أن يؤدالنظام ا

 طر واستيعاب الصدمات املالية.الفقراء بشكل مباشر على إدارة املخا
 .قاليم العامليةالشكل املوايل يوضح نسبة نفاذية احلساابت البنكية يف خمتلف األ

 مل: نفاذية احلساابت البنكية يف العا7 -2 رقم الشكل

 
Source: Demirguc-Kunt, A. (2015). The Global Findex Database 2014, Measuring 

Financial Inclusion around the World. Available from: 

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf. 

P.11. 

 (OECD) قدمةالدول املت اقتصادايتية احلساابت البنكية يف ذنسبة نفا ارتفاع أعاله ظ من الشكلحالما ي
ضعف هذه النسبة يف نالحظ قابل امليف  ،% 62يف حدود  املتوسط العاملي عدلمالعلم أن  مع  %  94حبوايل 

 2.%14وسط أسيا مبعدل 

اية د من الفقر وتعزيز النمو االقتصادي، فهو ليس غيؤكد الباحثون على أن التضمني املايل أمر حاسم للح
ايل لألفراد واملؤسسات. تظهر الدراسات أن مشاركة األفراد يف النظام املفوائد ومزااي يف حد ذاته بل وسيلة لتحقيق 

                                           
1 Demirguc-Kunt, A.(2015). The Global Findex Database 2014. Op cit.P. 11. 

 زائر خاصةذا املعدل ابلتفصيل يف اجلانب التطبيقي وخاصة فيما خيص الدول العربية عامة واجلهلسنتعرض  2
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http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf
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ات الصدم صاصوامتنطاق األعمال التجارية، زايدة معدالت االستثمار يف التعليم وإدارة املخاطر  على توسيعيعمل 
ىل زايدة بتوفري آليات الدفع الرقمي مما يؤدي إ ححساب بنكي يسم وامتالكلوصول للخدمات املالية كذلك ا  املالية.

 معدالت االدخار وتعزيز االستثمار اإلنتاجي واالستهالك.
يبدأ ابمتالك حساب بنكي، آاثر هذا يتضح أن املستوى األساسي للشمول املايل من خالل ما سبق  

 ر:من بني هذه اآلاثر نذك بل تتولد آاثر إجيابية خمتلفة،  تتوقف يف حدود االمتالك فقطاحلساب ال
 قدي نالتضمني املايل يلعب دورا هاما يف حتويل املدفوعات كاألجور والتحويالت احلكومية من الدفع ال

(Cash ،إىل الدفع الرقمي أو ابحلساب ) كلفةر أمنا وأقل ترقمنة املدفوعات وإجنازها بطريقة أسهل وأكثأي. 

  ،عملية التحول من الدفع النقدي إىل الدفع الرقمي هلا فوائد سواء لألجهزة املرسلة أو لألجهزة املستقبلة
 .فهو ميكن من حتسني كفاءة التسديد وزايدة سرعة املدفوعات وختفيض تكلفة صرف األموال واستالمها

  تبطة وسالمتها واحلد من انتشار اجلرمية املر عامالت وامليعمل التضمني املايل على تعزيز أمن املدفوعات
 .ابلدفع النقدي

  التحول إىل نظام الدفع الرقمي ميثل نقطة الدخول واالندما  يف النظام املايل الرمسي وابلتايل احلد من القطاع
 .غري الرمسي

 الزايدة من شفافية املدفوعات وختفيض إمكانية التسرب بني املرسل واملستلم. 

عملية رقمنة املدفوعات وزايدة مستوى التضمني املايل ال ختلو من حتدايت كاالستثمار يف البنية التحتية طبعا 
توزيع اخلدمات املالية وإجناز املدفوعات، العمل على إجياد خطوات عملية تعمل على ضمان توثيق لتوسيع و 

 املدفوعات للحد من اجلرمية املالية.

 ملايل ومؤشرات قياسها شمولالفرع الثاين: أبعاد ال
إن توسيع نطاق التضمني املايل يتجلى من جهة يف توسيع نطاق ملكية احلساابت املصرفية، ومن جهة أخرى 

 ستعمالالكن اخلطوة األهم هي  ،هذه احلساابت. فملكية احلساب خطوة مهمة حنو اإلدما  املايل استعماليف زايدة 
زااي مالدفع وتسوية املستحقات بطريقة تسمح ابالستفادة الكاملة من  هذا احلساب يف عمليات االدخار، االئتمان،

 احلساابت البنكية.
دمات البنكية والولو  للخ تللحكومة والقطاع اخلاص دور مهم يف سياسة توسيع نطاق امتالك احلسااب

د من احلو  ،الرقميلخدمات املالية والتحول إىل نظام الدفع لاملالية من خالل العمل على إزالة حواجز الوصول 
رة احلاجة إىل توسيع نطاق التضمني املايل وابلتايل ضرو  فعال يفالدفع النقدي. كذلك التكنولوجيا هلا دور  استعمال

 إجياد توازن ما بني التكنولوجيا، وسياسات مالية مناسبة تدعم هذا االجتاه. 
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 Dimensions of Financial)ايلامل الشمولثالثة أبعاد تعرف أببعاد  خالل مناملايل  الشمول اسقي

)Inclusion  جودة ونوعية املنتجات وتقدمي  ،اخلدمات املالية استعمالالوصول للخدمات املالية،  : هي
 1اخلدمات:

املؤسسات املالية األخرى على توفري اخلدمات املالية وهي و تبني من جهة  قدرة البنوك  : (Access)  الوصولأ. 
ول تقود متثل جانب العرض،  فاحلديث عن إمكانية الوص طبعامية، السوق والتكنولوجيا، مرتبطة ابلبيئة التنظي

ن أسباب قصور والبحث ع للحديث عن العوائق اليت  تواجه هذه املؤسسات يف تقدمي اخلدمات واملنتجات املالية
 ات،هذه اخلدم الاستعمو  وحتد عملية الوصولاألفراد واملؤسسات  من جهة أخرى توجد عوائق تواجه العرض.

  وابلتايل حتديد أسباب قصور جانب الطلب.

خلدمات وهي تعكس عمق الوعي اب ،يف مؤشرا ت الوصول يستعمل ما يعرف مبؤشرات االخرتاق اجلغرافية  
، ناطق الريفيةواخرتاق الفروع البنكية، نقاط البيع املختلفة يف امل ذاملالية، فنجد مثال: يف جانب العرض جند معدل نفا

حجم احلواجز اليت تواجه العمالء للوصول إىل الطلب جند آالت الصرف اآليل، أما يف جانب  انتشارمعدل 
 املؤسسات املالية كارتفاع التكاليف، املعلومات وبعد املسافات.

 ممتثل الطريقة اليت يستخدم العمالء اخلدمات واملنتجات املالية املعروضة كانتظا : وهي(Usage) ستعمالاالب. 
 نجزة.احلساب أو عدد املدفوعات الرقمية امل املنجزة بواسطةعدد العمليات  ومدة املنتج/اخلدمة املالية على مر الزمن،

، سابقا وضيحهتوالذي مت  ستعمالواالالوصول  اجلوهري بني يقود للحديث عن الفرق ستعمالبعد اال نالتكلم ع
 الكل سوففالوصول ال يعين أن  ،(Access)إليها أوال  اخلدمات املالية جيب الوصول استعمالطبعا من أجل 

واملنتجات  على اخلدماتالفعلي املالية، على هذا األساس ميثل هذا البعد جانب الطلب  اخلدمات ستعمالابيقوم 
 املالية. 

 العمالء وأهم اخليارات احتياجاتتقيس مدى تناسب اخلدمات املالية املعروضة مع :  (Quality)النوعية ج.
املتاحة هلم، هذا البعد يعكس درجة مالئمة اخلدمات املالية الحتياجات األفراد واملؤسسات ونطاق اخليارات املتاحة 

 املنتجات املالية. أبمهية هلم،  إضافة إىل مستوى الوعي 
 .ايلملوالسالمة، محاية املستهلك ودرجة الوعي ا للعميل، الشفافيةمؤشرات النوعية تبني مدى مالئمة اخلدمة 
لة، حتتوي على خصائص اخلدمات املفض هذا البعد لقياس استقصائيةعلى هذا األساس عادة ما يتم عمل دراسات 

 مدى جودة اخلدمات املالية ومالئمتها. وذلك من أجل تبيني .املستهلكشروط العقد ووعي العميل أو 

                                           
1The World Bank (2012). Financial Inclusion Strategies – Reference Framework, the G20 Mexico Presidency 

Online Version. Available from : www.worldbank.org/financialinclusion. june 2012. P 17. 

http://www.worldbank.org/financialinclusion.%20june%202012
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ؤسسات لية لألفراد واملؤسسات )خاصة املالتضمني املايل تبني أمهية اخلدمات املاالشمول أو إن مؤشرات قياس 
اليت متثل و  ستعمالالصغرية واملتوسطة(، على هذا األساس عادة ما تركز هذه املؤشرات على بعد الوصول وبعد اال

 فمعدل نفاذية احلساابت البنكية ومعدل الوصول لالئتمان هي حماور قياس الشمول املايل.  ،جانيب الطلب والعرض
 وضح مؤشرات قياس التضمني املايل سواء لألفراد أو للمؤسسات.الشكل املوايل ي

 املايل لألفراد الشمولمؤشرات قياس :8 -2 رقم الشكل

 

 

 

 

 
 املصدر: من إعداد الباحث

 

 

 

 

 االقتصاد يفالبالغني واملؤسسات العاملة  األفرادطبعا حساب هذه املؤشرات يتطلب مجع إحصائيات لكل من 
 الوطين، اجلدول التايل يوضح كيفية حساب هذه املعدالت وحتديد بعد كل معدل.

 املايل الشمولمؤشرات قياس 

 املؤسسات  األفراد

معــــــــــدل نفاذيــــــــــة 
احلســـــــــــــــــــــــــــــــــاابت 

Acount 

Penetrati

on 

الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــول 
 لإلئتمان

Access to 

Credit 

 حســــــــــــــــــــــــــاابت
اهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتف 

 النقال
Mobil 

Phone 

معــــــــــدل نفاذيــــــــــة 
 احلساابت 
Acount 

Penetration 

 

الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــول 
 لإلئتمان

Acess to 

Credit 

 

 املصدر: من إعداد الطالب
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   املايل الشمولمؤشرات قياس : 1 -2 رقم اجلدول                                                   

 اجلانب البعد املؤشر الصن 

احلساابت 
 البنكية

  +( الذين ميلكون حساب يف مؤسسة مالية رمسية 15نسبة البالغني )سنة. 

  راشد 1000راشد أو عدد حساابت الودائع لكل  1000عدد املودعني لكل. 

 األفراد ستعمالاال

 االئتمان
 ة )بنك، مؤسسة سنة املاضيلنسبة البالغني الذين حتصلوا على قرض من مؤسسة مالية رمسية ل

 .ت التمويل املصغر، تعاونية...(مالية أخرى، مؤسسا

  راشد. 1000راشد أو عدد القروض غري املسددة لكل  1000عدد املقرتضني لكل 

 فراداأل ستعمالاال

حساابت 
 اهلاتف

 .فراداأل ستعمالاال نسبة البالغني الذين يستعملون حساابت اهلاتف النقال إلجراء عمليات الدفع 

احلساابت 
 البنكية

 يت هلا حساب بنكي رمسي )عادة ما يتم الرتكيز على املؤسسات الصغرية نسبة املؤسسات ال
 .واملتوسطة(

 عدد املؤسسات اليت هلا حساابت ودائع. 

 املؤسسات ستعمالاال

 املؤسسات ستعمالاال .ئتمانانسبة املؤسسات اليت هلا قروض غري مسددة أو خط   اإلئتمان
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.s/default/files/G20%20Set%20of%20Financial%20Inclusion%20Indicators.pdfhttp://www.gpfi.org/site:  Source 

Seen on : 06/10/2015. 
 

 نقاط اخلدمة
  ابلغألف  100عدد الفروع البنكية لكل. 

  ألف ابلغ 100عدد آالت السحب اآليل لكل. 

 مربع عدد آالت السحب اآليل لكل ألف كلم. 

  ألف نسمة. 100عدد نقاط اخلدمة لكل 

النقاط املادية  الوصول
 للخدمات

ساابت النقد ح
 االلكرتوين

 .عدد حساابت النقد االلكرتوين عرب اهلاتف النقال 
 الوصول

النقاط 
 املتنقلة للخدمات

يف تكال
 ستعمالاال

 متوسط التكلفة لفتح حساب جاري. 

 .متوسط التكلفة إلجراء التحويالت االئتمانية 
حواجز  النوعية

 ستعمالاال

http://www.gpfi.org/sites/default/files/G20%20Set%20of%20Financial%20Inclusion%20Indicators.pdf
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 التطور املايل ومؤشرات قياسه الثاين:املبحث 
تلف حسب ملصطلح تطورات عديدة ختهذا التطور املايل أو التنمية املالية مفهوم متعدد األبعاد، حيث عرف 

الدارسني هلذا املوضوع، حياول هذا املبحث تسليط الضوء على مفهوم التطور املايل وأهم وجهة نظر الباحثني و 
 من خالل التعرض للنقاط اليت نلخصها يف املطالب التالية: ،حمدداته

 .ودعائمه األساسية التطور املايلاملطلب األول: 
 .مؤشرات قياس التطور املايلاملطلب الثاين: 

 ودعائمه األساسية  ايلاملطلب األول: التطور امل
ايل بني جياد تعريف متفق عليه، فاستقرار وظائف النظام املإالتطور املايل مفهوم متعدد األبعاد لدى يصعب 

واق املالية الدور املؤسسات املالية األخرى واألسو تلعب البنوك حيث  ،ابلضرورة استقرار طريقة تنفيذها الدول ال يعين
وك على هذا األساس جند أنظمة مالية متجهة للبنوك أين تلعب البن ،ذ تلك الوظائفاألساسي لتحديد طريقة تنفي

الدور األساسي يف حتويل األموال من املدخرين إىل املقرتضني، يف املقابل تلعب األسواق املالية الدور نفسه يف 
 األنظمة املالية املتجهة حنو األسواق.

     التطور املايل تعري   األول:الفرع 
يتمثل " :أبنه (Financial development) املايلالتطور  McKinnon, 1973)  &  (Shawرفا ع 

وجعله قادرا  ،يدقأساسا يف التحرير املايل عرب التحرير التدرجيي ملعدالت الفائدة وإعادة آليات العمل للنظام املايل امل
 1."على لعب دور الوسيط بني املدخرين واملستثمرين

كبرية هلذا التعريف لقيامه على فرضيات غري واقعية )فرضيات املدرسة الكالسيكية( خاصة وجهت انتقادات  
فيما خيص توفر املعلومات وغياب تكلفة احلصول عليها وشروط املنافسة يف األسواق املالية، كما أن الواقع أثبت أن 

 إشراف الدولة عليه.وغري خاضع لرقابة و  ،وجود نظام مايل متطور ليس ابلضرورة نظام متحرر كليا

واليت فقد عدا مخس وظائف أساسية للنظام املايل  (Levine & A. Demirgüç-Kunt, 1997)أما 
تسهيل التبادل. تعبئة االدخار و  إنتا  املعلومات، تسيري املخاطر، متويل استثمارات املؤسسات، :يفأساسا  متثلت

علومات ات، األسواق والوسطاء اليت تعمل على تقليل تكاليف املاآللي "على هذا األساس عرفا التطور املايل على أنه: 
 2واليت تؤدي إىل رفع فعالية قيام النظام املايل ابلوظائف األساسية". ،واملعامالت دون إلغائها هنائيا

                                           
1 Audrey, C. (2001). Op cit. P.2 
2
 Demirgüç-Kunt. A & Levine. R (2008). Finance, Financial Sector Policies, and Long-Run Growth, World 

Bank: Policy .Research Working Paper, N°11. Available from: 

http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-

1338997241035/Growth_Commission_Working_Paper_11_Finance_Financial_Sector_Policies_Long_Run_Gro

wth.pdf. P.3.  

http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Working_Paper_11_Finance_Financial_Sector_Policies_Long_Run_Growth.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Working_Paper_11_Finance_Financial_Sector_Policies_Long_Run_Growth.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTPREMNET/Resources/489960-1338997241035/Growth_Commission_Working_Paper_11_Finance_Financial_Sector_Policies_Long_Run_Growth.pdf
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، يلعلى املدخل الوظيفي أو املقاربة الوظيفية للنظام املايل لتحديد أبعاد ومفهوم التطور املا ركز هذا التعريف
 وهلذا يعرف ابلتعريف الوظيفي للتطور املايل.

حصول تغريات يف البنية املالية وذلك من خالل دراسة املعلومات "فيعرفه على أنه:  (Goldsmith)أما 
لتعريف التطور املايل  ماداي مدخال فهو يقدم 1،"حول التغريات احلاصلة القصرية والطويلة على مستوى اهليكل املايل

ساسا يف عملية حصر ومجع املعلومات حول تدفق الصفقات املالية لفرتة زمنية مستمرة، حيدث التطور املايل واملتمثل أ
طور أو تنمية تمن خالل إجراء عملية املقارنة يف البنية املالية لفرتتني خمتلفتني، كلما كان هناك حتسن كلما كان هناك 

 مالية.

تحرير لتعدد أبعاد التطور املايل فقد ينظر له على أنه مرادف  من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا حقيقة 
من القيود املفروضة على آليات عمل النظام املايل، كما ينظر له على أنه املسار الذي حتسن مبوجبه  نظام التمويل

ة مما يسمح وضاآلليات واألسواق والوسطاء عملية معاجلة املعلومة وإمتام الصفقات من خالل اخلدمات املالية املعر 
ور للنظام املايل ابلقيام بوظائفه األساسية يف االقتصاد بفاعلية. يف املقابل مل حتدد التعاريف السابقة حماور ودعائم التط

 املايل، هذه املسألة متت معاجلتها يف التعاريف احلديثة للتطور املايل.

يت حيقق هبا النظام خالهلا يتم حتسني الطريقة ال تركز التعاريف احلديثة على عدة حماور للتطور املايل واليت من 
العوامل، السياسات واملؤسسات اليت تعمل "بــــ:  املايل عملية توفري وتقدمي اخلدمات املالية، على هذا األساس يعرف

ىل إعلى تفعيل السوق املايل والوسطاء قصد إحداث عمق مايل يسمح بتوفري اخلدمات املالية، مما يؤدي يف النهاية 
 2."توفري التمويل ورأس املال وتسهيل عملية احلصول عليه

التقليل من ظاهرة املايل و الشمول أو التضمني يركز هذا التعريف على مقاربة توفري اخلدمة املالية وزايدة معدل 
نويع قنوات الل توذلك من خ، املايل للعديد من شرائح اجملتمع اليت تتعرض هلا من قبل الوساطة الكالسيكية اإلقصاء

ا التعريف يركز أس املال، هذوإاتحة ر الولو  وتقدمي اخلدمات املالية وتسهيل الوصول إليها من خالل توفري التمويل 
على عدة حماور من خالهلا يتم حتقيق وإحداث التطور املايل يف االقتصاد أو ما يعرف ابلتنمية املالية. هذه احملاور 

 يف: تتمثلاألساسية للتنمية املالية 

  واملؤسسات واليت تعترب كمدخالت لعملية التنمية املالية ودعائم أساسية للنظام املايل  والسياساتالعوامل
 .تعمل عل تطوير وحتسني الوسائل، الوسطاء، السوق املايل واخلدمات

 حجم، تنوع، عمق وفعالية الوسطاء والسوق املايل يف توفري اخلدمات املالية الضرورية. 

                                           
1 Beji, S. (2009). Le développement financier pour les pays du sud de la Méditerranée à l'épreuve de la 

mondialisation financière (Doctoral dissertation, Université Paris-Nord-Paris XIII). P.20. 
2 World Economic Forum (2012). The Financial Development Report 2012. New York, USA.  Available from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_FinancialDevelopmentReport_2012.pdf. P.4 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_FinancialDevelopmentReport_2012.pdf
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 نوع السوق تساع وتاة الوصول واحلصول على التمويل من خالل زايدة معدالت الشمول املايل، فوفرة وسهول
 يعترب هذا احملور كمخرجات لعملية التطور املايل. ،املايل والوسطاء يسهل عملية احلصول على التمويل

ة على القيام املاليمن خالل ما سبق ميكن تقدمي تعريف للتطور املايل على أنه قدرة املؤسسات واألسواق  
بوظائف حامسة تعمل على ختفيض تكاليف املعلومات واملعامالت مما يؤدي إىل تشجيع عملية االستثمار وتراكم 

 رأس املال. 

 الفرع الثاين : دعائم التطور املايل 
 1يف: للتنمية املالية وتتمثل )The Seven Pillars(تعرف ابلدعائم السبع 

  ،اخ األعمال، املؤسسايت، من هي املناخدعائم  ةيف ثالثوتتمثل أساسا واملؤسسات  السياساتحمور العوامل
 .االستقرار املايل

 هي البنوك، املؤسسات املالية األخرى والسوق املايل دعائمور الوساطة وفيه ثالث حم. 

   على اخلدمات املالية. احلصولحمور وفرة التمويل وسهولة 

  لشكل املوايل والذي يظهر أهم حماور التطور املايل.ميكن توضيح هذه الدعائم من خالل ا

 : دعائم التطور املايل9 -2 رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 World Economic Forum (2012). Op cit. P.5. 
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سواء ايت املناخ املؤسسلــــ: يعترب احملور األول للتطور املايل وهنا جند أن : العوامل، السياسات واملؤسسات أ.
ة وغري الشكلية، مناخ األعمال ومستوى االستقرار املايل دور كبري يف تفعيل النظام املايل وإحداث املؤسسات الشكلي

 تنمية مالية يف االقتصاد.

يت ويتمثل يف مجيع القوانني والتنظيمات والقواعد اليت حتكم عملية تسيري النظام املايل وال: املناخ املؤسسايت.1أ.
 . ملايل واخلدمات املاليةتساهم يف تطوير الوسطاء، السوق ا

يف التقليل من تكاليف املعلومات واملعامالت وأثر  1تركز النظرايت االقتصادية احلديثة على قوة املؤسسات
ذلك على النشاط االقتصادي، فمن خالل املؤسسات القانونية مثال يتم محاية حقوق املسامهني واملستثمرين وابلتايل 

 على هذا األساس جند أن: رفع درجة الثقة يف االقتصاد. 

  ايل حداث عمق مإوجود درجة أعلى من التنظيم، اإلشراف والرقابة على النظام املايل سوف يعمل على
 .وزايدة فعالية الوسطاء يف التقليل من تكاليف املعلومات واملعامالت

 ستثمرين وق املكذلك وجود مؤسسات قانونية إضافة إىل أعراف وقواعد السلوك اليت تعمل على محاية حق
 .العقود واالتفاقيات العامة دعامة أساسية للتطور املايل واملدخرين وتنفيذ

  أمهية اإلصالحات واملضي فيها ودعم املناخ القانوين ومحاية أكثر للمستثمرين وحاملي األسهم من شأنه
 .تدعيم املناخ املؤسسايت

  مق مايل يف االقتصاد.حداث عإ املايل يفأمهية التحرير املايل ودرجة االنفتاح 

مار يف رفع مستوى الثقة يف االقتصاد وتشجيع االستث اأساسي ا: طبعا يلعب مناخ األعمال دور األعمالمناخ .2أ.
 ويتضمن: و األجنيب، فهو املرآة العاكسة ملستقبل جناع األعمال ورايدهتا.أسواء احمللي 

 اليةوفرة رأس املال البشري يعمل على رفع كفاءة اخلدمات امل. 

 وفرة رأس املال املادي املتمثل أساسا يف الوسائل التكنولوجية. 

  ،االستثمار يف قطاع املعلومات واالتصال ملا له من آاثر إجيابية على األعمال ومستوى تكلفة إجناز اخلدمة
 .ارتفاع هذه األخرية يعرقل الوسطاء من التوسع ويعيق النمو االقتصادي

  والتكاليف اخلاصة بعمليات الوساطة املالية الوضوح على مستوى الضرائب. 

 و:على النم من أاثرها السلبيةهذا العامل مهم جدا يف منع حدوث أزمة مالية واحلد  :االستقرار املايل. 3أ.

  مايل )أزمة مالية وبنكية( يؤثر سلبا على النظام املايل ومن مت على مستوى التطور املايل،  استقرارعدم وجود
 .عرض املستثمرين واملدخرين إىل خسائر مالية كبريةإضافة إىل ت

                                           
1  Huang Y. (2010).  Determinants of Financial Development.UK: Palgrave Macmillan. P.4. 
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   االستقرار املايل يسمح ابلتحكم يف ثالث أنواع من األزمات: أزمة العملة، أزمة النظام البنكي وأزمة
 .املديونية

 ةثيركز هذا احملور على أنواع الوسطاء العاملني يف القطاع املايل وهو يتكون من ثال: الوسطاء والسوق املايلب. 
 ، املؤسسات املالية األخرى والسوق املايل.متمثلة أساسا يف: البنوكدعائم 

 وذلك من خالل: (Bank- based)هنا تلعب البنوك دورا هاما يف النظام املايل  ، طبعاالبنوك.1ب.

  ملستثمرين اكلما كان حجم املوارد املالية املعبئة واحملولة من املدخرين إىل   اكلما كان حجم النظام البنكي كبري
  ،وأكثر كفاءة معتربة

  فعالية النظام البنكي واليت تقاس هبيكل ملكية البنوك، حيث تعترب البنوك العامة أقل فعالية من البنوك
عكس األكثر مردودية، كما أن نسبة ملكية األجانب ت لالستثماراتاخلاصة يف ختصيص القروض وتوجيه رأس املال 

 .فسة يف االقتصاداملناخ االستثماري وحجم املنا

   إن وجود نظام معلومات متطور يسمح إبظهار العمليات البنكية وزايدة درجة اإلفصاح البنكي للمعلومات
 .مما يؤدي إىل زايدة دور القطاع اخلاص يف عملية مراقبة القطاع البنكي وتطوير اخلدمات البنكية

 كلما كان أقل عرضة لألزمات املالية  احيث كلما كان النظام البنكي أكثر تركز  ،درجة الرتكز البنكي. 

أو الوسطاء املاليون غري البنكيني، فكما رأينا سابقا تعترب هذه املؤسسات مكملة  :املؤسسات املالية األخرى.2ب.
ص رها سواء فيما خيتطو بعمليات السمسرة وصناعة السوق وعمليات التأمني و....، فمستوى  لقيامها للبنوك

 مؤشر على مستوى التطور املايل يف االقتصاد. احلجم، النشاط والفعالية 

األسواق املالية من خالل العمل على توجيه املدخرات إىل  يتعاظم نشاط املؤسسات املالية يفطبعا  
ما تقوم هذه ك  . تقدمةوهلذا جند هذه املؤسسات حتتل مكانة هامة يف االقتصادايت امل ،مارات طويلة األجلثاست

 .عمليات العرض العام، الدمج واالمتالك، التوريق هي:مهمة  تثالثة جماالاملؤسسات بوظائفها يف 
يف النشاط االقتصادي وإحداث النمو، حيث بينت الدراسات التطبيقية  امهم اقطاع التأمني دور كما يلعب 

 االقتصادي.قوة عالقة مستوى تطور قطاع التأمني والنمو 

حيث تعمل أسواق األسهم والسندات وأسواق اخليارات على زايدة حجم االدخار  :األسواق املالية.3ب.
وخاصة  املستثمرين ثقةواالستثمار كما ونوعا، إضافة إىل الدور املهم يف تسيري املخاطر وتنويعها مما يؤدي إىل زايدة 

 األجانب يف السوق احمللي.

ور حجم وعمق النظام املايل ودرجة وفرة رأس املال واخلدمات املالية لألفراد يتضمن هذا احمل :وفر  رأس املال ج.
 .اخلدمات املالية استعمالو واملؤسسات، أي مستوى الوصول 
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ن مردود وإنتا  الوساطة يتضح من خالل قياس حجم وعمق النظام املايل مقارنة حبجم إ: ا جم والعمق.1ج.
 يون على العالقة اإلجيابية بني حجم وعمق النظام املايل ومستوى عرض اخلدماتالناتج احمللي اخلام. يؤكد االقتصاد

احلجم وابلتايل  اقتصادايتمن  ابالستفادةساع حجم النظام املايل يسمح اتاملالية ومن مت حجم التأثري على النمو. ف
 .ختفيض تكاليف الوسطاء

 قصاء، أي سهولة احلصول على متويل املشاريعدون متييز ودون إ: وذلك املاليةللخدمات  .سهولة الوصول2ج.
 القرض، الـتأمني... استعمالاألسهم والسندات من السوق املايل،  امتالكاملخطط هلا ويشمل ذلك 

  يف:ن التطور املايل يتحدد أص لكخالصة ملا سبق خن
 :العوامل والسياسات واملؤسسات اليت تعمل على 
 العقود ذالقطاع املايل، احلوكمة، النظام القانوين والتنظيمي وقوة إنفا حتسني املناخ املؤسسايت من خالل حترير. 

   جناز اخلدمة التحتية وتكلفة إ نيةال البشري واملادي، البامل رأستطوير مناخ األعمال وهنا جند كل من أمهية
 .والضرائب، كلها عوامل حمفزة له

   واستقرار النظام البنكي.حتقيق االستقرار املايل من خالل حتقيق استقرار العملة 
 :البنوك، املؤسسات املالية األخرى واألسواق املالية وذلك من خالل 
 أمهية اخلدمات املالية البنكية وحجم وفعالية البنوك ودور اإلفصاح البنكي. 

  أمنيوالتالوطين مثل التوريق  لالقتصاداملؤسسات املالية األخرى وأمهية اخلدمات اليت تقدمها. 

  خالل مستوى تطور سوق األسهم والسندات وسوق اخليارات. ملالية منااألسواق 
 .احلصول على التمويل واخلدمات املالية، أي معدل اإلاتحة املالية يف االقتصاد 

 السائد يف   التمويليذ إن مستوى التفاعل بني هذه العوامل والدعائم حيدد مستوى التطور املايل والنمو  
 عترب مفهوم التطور املايل متعدد األبعاد واجلوانب تتدخل عوامل كثرية يف حتديده.، على هذ األساس ياالقتصاد

 مؤشرات قياس التطور املايل الثاين:املطلب 
اع األول يتمثل يف دراسة وقياس العمق املايل أي دراسة القط: هناك جانبني لقياس التطور أو التنمية املالية

 ين فيتعلق بدراسة كفاءة النظام املايل.املايل من حيث النشاط واحلجم، أما الثا
إذن توجد مؤشرات لقياس حجم نشاط النظام املايل سواء البنكي أو األسواق املالية ومؤشرات لقياس كفاءة        

رصد ابلضرورة مجيع وابلتايل ال ت ،البنوك واألسواق املالية. تعترب هذه املؤشرات كمية معيارية تسمح ابلقياس الكمي
حماور التطور املايل، هذا األخري وكما ذكران سابقا متعدد اجلوانب واحملاور وابلتايل ال يقتصر على جمموعة جوانب و 

لوجي ودرجة احلرية مستوى التقدم التكنو و التنظيم والرقابة و بل يتعدى إىل دراسة االنفتاح املايل،  الكميةمن املؤشرات 
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بشرح  باإلضافة للمؤشرات الكمية توجد مؤشرات نوعية وصفية تسمحن فذواملنافسة والتطور القانوين واملؤسسايت. إ
 املايل بني خمتلف االقتصادايت. على هذا األساس سوف نقوم بدراسة: مستوايت التطور تباين وتفسري أسباب

  التطور البنكيمؤشرات. 

 مؤشرات تطور السوق املايل. 

 اجلوانب األخرى للتطور املايل. 

 طور البنكيالفرع األول: مؤشرات الت
هتتم هذه املؤشرات بقياس حجم البنوك واملؤسسات املالية الفاعلة يف االقتصاد من خالل الرتكيز على  

 اجملمعات النقدية وقدرهتا على تعبئة املوارد املالية.
حيسب هذا املؤشر بنسبة االلتزامات ، (M2/GDP) نسبة الكتلة النقدية مبعدهلا الواسع إىل النات  احمللي.أ
فهو يقيس  ، إىل الناتج احمللي اإلمجايلنيللبنوك والوسطاء املاليون غري البنكي (Liquid Liabilities)لسائلة ا

 مق املايل. الع املعدل مبستوىحجم القطاع املايل ويوضح حجم اخلدمات املالية املمنوحة لالقتصاد. يعرف هذا 

يل يف الدول ه كمؤشر للتطور املااستعمالاصة عند هذا املؤشر تعرض لالنتقاد من قبل العديد من الباحثني خ
هذا املؤشر بدون  استعمالالنامية على اعتبار أن نسبة كبرية من الكتلة النقدية خار  النظام البنكي، لذلك يفضل 

الذي يقيس قدرة الوساطة البنكية على جذب ( QM/GDPمؤشر أشباه النقد ) استعمالإدخال النقد القانوين أو 
 .طويلة األجلض طويلة األجل، أي تعبئة االدخار النقدي وابلتايل منح قرو الودائع 

: يستعمل هذا املؤشر لقياس حجم القروض (Private credit by deposit to GDP) القروض اخلاصة.ب
من  خلاصااملمنوحة للقطاع اخلاص من قبل القطاع البنكي مقارنة حبجم االقتصاد، أي نسبة االئتمان املقدم للقطاع 

إىل الناتج احمللي اإلمجايل، طبعا يستثىن من هذا املؤشر االئتمان الصادر للحكومة واملؤسسات قبل بنوك الودائع 
 املقدم للقطاع اخلاص. الئتمانوحجم انشاط الوساطة املالية  يقيس. إذن هذا املؤشر العامة

ض لالستثمارات سيولة البنكية ومنح قرو توضح هذه النسبة مكانة القطاع اخلاص يف االقتصاد وكفاءة تسيري ال 
ا على يف الدول النامية وقدرهت املايل خاصةهذا املؤشر ميكن اعتباره كأحد أهم مؤشرات التطور  .ذات العوائد العالية

 توفري املعلومات وتنويع املخاطر. 

الوسطاء البنكيني  أفضليةيدل على  ،أصول البنوك التجارية إىل جمموع أصول البنك املر  ي والبنوك التجارية.ج
يف توجيه املدخرات إىل استثمارات، مراقبة الشركات، التأثري على إدارة الشركات وإدارة املخاطر مقارنة ابلبنك 
املركزي، طبعا تكون البنوك التجارية أكثر حساسية لنوعية االستثمارات، تعبئة املدخرات وختفيض التكاليف مقارنة 
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أصول البنوك املركزية تفقد أمهيتها النسبية مقارنة ابلبنوك التجارية كلما مت    (Levine)حسب ابلبنك املركزي. 
 1التوجه من الدول منخفضة الدخل إىل الدول عالية الدخل. 

يقيس هذا املؤشر قدرة الوساطة املالية (: Bank deposit to GDP) إمجايل الودائع إىل النات  احمللي ةنسب د.
 .دخارية..(إالوطنية مبختلف أنواعها وآجاهلا )حتت الطلب، ألجل، على تعبئة املدخرات 

القروض توزيع هذا املؤشر يوضح هيكل  (:Private/TC)نسبة القروض للقطاع اخلاص إىل إمجايل القروض.ه
اص ، فحسب كيفني ولفني فإن النظام البنكي الذي مينح قروض للقطاع اخلاالقتصادبني القطاع العام واخلاص يف 

 أكرب للقطاع العام. ااحملتمل أن يكون أكرب كفاءة من النظام البنكي الذي مينح قروضمن 
 أما فيما خيص مؤشرات الكفاءة واليت مت تناوهلا يف الفصل األول فنجد كل:  

  تكاليف النفقات وهي نسبة التكاليف العامة إىل أصول البنك االمجالية(Overhead cost). 

  وائد النفقات يرادات وفإلاهلامش الصايف ألسعار الفائدة، هي الفرق بني فوائد اهامش الفائدة الصافية أو
 مقسومة على إمجايل األصول.

فكلما   2إن اخنفاض يف قيمة تكاليف النفقات وهامش الفائدة يفسر على أنه زايدة يف املنافسة والكفاءة.
ثر سلبا أ ا كلما كان هامش الفائدة مرتفعفمثال كانت النسب مرتفعة دل على رحبية نشاط البنوك وعمل الوساطة،

على االقتصاد وذلك لعدم وجود منافسة بني البنوك واحتكار السوق من قبل بعض البنوك وابلتايل فرض شروط 
بني  ثر إجيااب على االقتصاد وذلك لزايدة املنافسةأالقرض على املستثمرين، يف حني كلما كان اهلامش منخفض 

الفائدة املطبقة، أي اخنفاض تكلفة اخلدمات املالية مما يسمح بزايدة معدل اإلاتحة املالية  البنوك واخنفاض أسعار
 وارتفاع مستوى التضمني املايل.

 : مؤشرات تطور السوق املايلالثاينالفرع 
 وهي:ساسية أول ثالث مؤشرات هنا جند كما رأينا يف الفصل األ

ى وجود ثقافة هذا املعدل يدل عل فارتفاعيف اجملتمع،  البورصةثقافة يقيس مدى تواجد  :معدل رمسلة البورصة.أ
عدل الالوساطة وهو م لسوقيةاهناك مؤشر كذلك مكمل للرمسلة  املنقولة.فراد ابلقيم مالية بورصية عالية وتعامل األ

 املنتجة يفمارات ثتوهو ميثل التمويل املباشر لالس ،ماراتثموع االستجمالية الذي ميثل نسبة الرمسلة البورصية إىل امل
 .السوق املايل االقتصاد على اعتماد درجةو ا هر تطو  البورصة ومستوىدل على كرب حجم ت معدالت مرتفعة .االقتصاد

ة، أي دل على نشاط عايل للبورص اا كان حجم التداول مرتفعذميثل درجة سيولة البورصة فإ: معدل التداول.ب
 ايل.عايل من التطور امل نشط ومستوىسوق مايل 

                                           
1 DemirguÈ cË-Kunt, A. & Levine, R. (2001). Financial Structure and Economic Growth. Op cit. p.25. 
2 Huang Y. (2010). Op cit. P. 15. 
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 مستوى نشاط السوق املايل ودرجة السيولة. على هذا املعدل يدل ارتفاع :معدل الدوران.ج

 معدل رتفاعانتيجة عدد الشركات املدرجة أو  افقد يكون حجم السوق كبري  متكاملة،تعترب هذه املؤشرات 
داول، فكلما  ار معدل التيف عني االعتب ذلكن ال نستطيع احلكم على حجم نشاط السوق إال أبخ ،مسلة البورصةر 

قل نشاط ووزن السوق يف االقتصاد، كما أن البورصات ذات احلجم الكبري ومعدل  اكان هذا األخري منخفض
 ووزهنا يف االقتصاد.  يتهاالدوران منخفض تتسم بقلة النشاط والركود وابلتايل قلة أمه

 التالية: من خالل دراسة املؤشرات الكمية للتطور املايل خنر  ابملالحظات
  مؤشرات تقيس عموما مستوى التطور املايل(FD)  وعادة ما يتم الرتكيز على مثانية مؤشرات أساسية تتحدد

يف سيولة االقتصاد )املوجودات املالية(، القروض للقطاع اخلاص، أصول البنوك التجارية، تكاليف النفقات، هامش 
 .دل التداولالفائدة الصافية، رمسلة البورصة، معدل الدوران ومع

  البنكي املايل  تقيس التطورمؤشرات التطور البنكي وهي مؤشرات(FD Bank)  وهي مخس مؤشرات
أساسية تتمثل يف: املوجودات السائلة، القروض اخلاصة، أصول البنوك التجارية، تكاليف النفقات وهامش الفائدة 

 .الصافية

  املايل  السوقر مؤشرات تطور السوق املايل وهي مؤشرات تقيس مستوى تطو(FD Market)  وهي 
 .ة، معدل التداول ومعدل الدورانرمسلة البورص يف:ثالث مؤشرات أساسية تتمثل 

 ملالية  كفاءةمستوى تطور ال(FD Efficiency) ، وهي االستخدام األمثل للموارد املتاحة لتحقيق حجم
ش الفائدة أساسية: تكاليف النفقات، هامتتمثل يف أربع مؤشرات  .أبقل التكاليفالنتائج أو مستوى معني من 

 الصافية، معدل التداول ومعدل الدوران.

مؤشرات أخرى لقياس مستوى التطور املايل لكن تبقى هذه أهم املؤشرات املوجودة وهذا  وجدتطبعا قد 
حيث  ،يقشكل دقب التطور املايلال ترصد مستوى فهي لسهولة حساهبا وتوفر اإلحصائيات اخلاصة لذلك، رغم هذا 

الكمي يف هذه  بني الدول رغم التقارب التطورمستوايت  وتباين اختالفتبقى تطرح تساؤالت جوهرية حول سبب 
 .املؤشرات

قلنا سابقا التطور املايل متعدد اجلوانب واحملاور وابلتايل ال ميكن ملؤشرات إحصائية جتميعية إعطاء صورة  كما
 أدت إىل البحث عن معايري وصفية حتيط مبحاور التطور املايل.واضحة عنه، فتعدد جوانب التطور املايل 

 الفرع الثالث: جوانب أخرى للتطور املايل
 اميةتطوير القطاعات املالية وخاصة يف الدول النعلى ستة قضااي من أجل يركز خرباء صندوق النقد الدويل 

 1وهي تتمثل يف:
                                           

 .27. 26.ص. 29-26(.1) 40(. العمل املصريف يف سبيل التنمية. جملة التمويل والتنمية. اجمللد 2003سوزان، كرين؛ وآخرون )1
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 غري  استخدام أدوات السياسة النقدية مستوىاسة يتم در  ، حيثتطور القطاع النقدي والسياسية النقدية
املباشرة مثل عمليات السوق املفتوحة مقارنة ابستخدام األدوات املباشرة، تقييد أسعار الفائدة واالئتمان إضافة إىل 

 دراسة درجة اعتماد االقتصاد على النقد أو اعتماده على األصول غري النقدية.

ا كان األصول غري النقدية كلم االقتصاد علىغري مباشرة ودرجة اعتماد  كلما كانت أدوات السياسة النقدية
 .املناخ املناسب حلدوث التطور املايل

 حيثروع البنكيةالف انتشاريف تعبئة املوارد وختصيصها، درجة القطاع البنكي هيكلة ودرجة كفاءة و  حجم ، 
 .ات املالية املناسبةللتمويل واخلدم درجة عالية من البنكية توفر فرص كبرية للوصول

  املناخ التنافسي املتمثل يف قلة التدخل احلكومي وأمهية البنوك والفروع األجنبية ودرجة نفادها يف السوق
 .التطور املايل عرقلةل القيود على القطاع البنكي على احمللي. يف االجتاه املقابل تعم

 :التنظيم والرقابة وذلك من خالل 

 ة تعمل على محاية حقوق ومصاحل املودعني واملستثمرينضرورة وجود أجهزة تنظيمي. 

 تقييم أداء البنوك خاصة فيما يتعلق ابحلد القانوين لكفاية راس املال. 

 ميية واالنفتاح يف املناخ التنظيفكما ينطوي التنظيم والرقابة على أمور أخرى مثل الشفا. 

  قتصاداألخرى ودرجة تطورها ومكانتها يف متويل االالقطاع املايل غري البنكي وأمهية وجود املؤسسات املالية، 
 .يف السوق احمللي مثل شركات االستثمار، شركات التأمني... هادنفاومستوى 

  ملايل خيلو أمهية ابلغة للتطور املايل، فكلما كان القطاع اله املؤسسات املالية  حيث أن انفتاحاالنفتاح املايل
تداول األجانب لألصول املالية والعملة كان ذلك مؤشرا لالنفتاح ومناسبا  قيود على ال يفرضمن مظاهر التدخل و 

 .للتطور املايل

 الية حيث أن هلذا العنصر أمهية كربى يف حتديد أنواع اخلدمات امل ،ملناخ القانوين وأمهية التطور املؤسسايت
ضائي يعمل وابلتايل ضرورة وجود نظام ق. فالوظيفة املالية تقوم أساسا على التعاقد امالءمتهاملقدمة، جودهتا ومدى 

العقود. البنوك ال حتبذ منح القروض يف ظل وجود نظام قضائي غري كفء أو يف ظل غياب  واحرتام على إلزام تفيد
 .ملوايلتطرق له يف املبحث ايتم الوهذا ما سوف  معايري واضحة حتدد احلقوق واسرتداد القروض.
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 ؤسسات والتطور املايلاملبحث الثالث: القانون وامل
ل على التمويل فهناك أنظمة مالية تعم ،يف مستوى تطور األنظمة املالية متباينةوايت تأن هناك مس ارأينا سابق

م هي العوامل األساسية اليت تعمل على زايدة فعالية وكفاءة النظا الرئيسي ماالكفء لالقتصاد واألخرى ال، السؤال 
 توايت عليا من التنمية املالية.وابلتايل حتقيق مس ؟،املايل

يف  االختالفسري سبب تف والتنظيمية يف القانونية واملؤسساتيةمعظم الدراسات احلديثة تركز على دور البيئة 
 ،واألسواق املالية داء املؤسساتأستوايت بني خمتلف الدول، فالقوانني وآليات تطبيقها تؤثر مباشرة يف عمل و امل

 القتصاديايف بناء املؤسسات وابلتايل تكوين نظام مايل سليم، هذا األخري يعمل على دعم الرفاه فالقانون له دور كبري 
 خالل:من 

 النظام املايل السليم يسهل عمل الوسطاء يف ختصيص املوارد وابلتايل زايدة معدل تراكم رأس املال. 

  نمية املالية.االستقرار املايل والت ختفيض املخاطر املالية وابلتايل إحداث علىيعمل النظام املايل السليم 

عم وحتقيق دأمهية القانون، املؤسسات والتنظيم يف  نللحديث ع تقود النظام املايل وقوةسالمة  نإن احلديث ع
وابلتايل العمل على  ،العقود ذيعتمد أساسا على وجود قوانني تسري الصفقات املالية وتنف هذا األخري ،املايلالتطور 

مؤسساتية  اسبية وبنيةحمبيئة مالئمة لعمليات التمويل، فبدون قوانني مناسبة وقوة تطبيقها وإنفاذها ونظم  توفري وهتيئة
  .قادر على دفع وحتفيز النمو االقتصادي املايل التطورمن بلوغ عتبة ال ميكن 

 التعرض هلذه القضية من خالل املطالب التالية:يتم فيما يلي 
 .مويلاملطلب األول: القانون والت

 .قنوات أتثري القانون يف التطور املايلاملطلب الثاين: 

 املطلب األول: القانون والتمويل
للحديث عن  النظام القانوين واملؤسسايت يقودو  (law and finance)عن القانون والتمويل إن احلديث 

 قوة القانون، التنظيم املالئم ودور النظام الرقايب اإلشرايف. 

نات يف حيث بني أن التباي ،بدراسة العالقة بني النمو االقتصادي والنظام القانوين (Laporta,1997)قام 
حقوق املستثمرين وإجراءات محايتهم يف خمتلف البلدان ال ميكن تفسريها على ضوء االختالفات يف نصيب الفرد 

ثمرين تؤثر على ن درجة محاية املستمن الناتج احمللي اإلمجايل بل مرتبطة أيضا ابختالف األعراف القانونية، ونظرا أل
يؤثر القانون العام إجيااب على التطور املايل ألنه حيمي األفراد  1درجة جدب التمويل اخلارجي ورأس املال األجنيب.

يف  ةاألطراف املشارككل   ىلد االعتقادوابلتايل ال ميكن احلديث عن تطور مايل مستمر إال إذا ساد  ،وحقوقهم
 ية ابن هناك وفاء وإنفاد للعهود والعقود.العملية التمويل

                                           
 .41ص. .43-41(.4) 47اجمللد  والتنمية.(. الثقة يف احلكومة. جملة التمويل 2010) جنيفييف، فريدييه ؛مارك كويننت، 1
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 هو حامي حقوق وابلتايل فالنظام القانوين ،لعقود هي أساس األنشطة املالية والعقد شريعة املتعاقدينا
املستثمرين واملدخرين من خالل إلزامية إنفاذ العقود املربمة، يف املقابل النظام املايل الذي ال حيمي حقوق املسامهني 

ملية مباشر يف عفالقوانني وآليات تطبيقها هلا أثر  1.التطور املايل يقيد ويعرقلوال يتابع عملية إنفاذ العقود  والدائنني
 ؟املايلالسؤال الرئيسي كيف تؤثر القوانني يف التطور و  التنمية املالية.

مصادر  تالفواليت تنص على أن اخاإلجابة عن هذا التساؤل والتمويل دراسة نظرية القانون تسمح لنا  
   التطور املايل يف خمتلف االقتصادايت احلديثة. ايتاألعراف القانونية يفسر اختالف مستو 

  الفرع األول: أمهية املؤسسات والقانون
إن وجود إطار مؤسسايت مالئم هو أحد أهم العوامل اليت تساعد على حتقيق ودعم التطور املايل، فكما هو 

دارة تصر فقط على السياسات االقتصادية الكلية بل تعد األمر ألساليب احلكم واإلواضح مل تعد قضااي التنمية تق
 على هذا األساس سادت النظرة مند بداية تسعينيات .ات السليمةالقرار  اختاذعلى اليت تساعد وجودة املؤسسات 

كما تؤكد   2.ناميةالقرن املاضي على أن الضعف املؤسسايت هو أحد أهم أسباب التخلف االقتصادي يف الدول ال
الدراسات أن األنظمة الدميقراطية اليت متلك توليفة من االستقرار واملؤسسات السياسية عالية اجلودة توفر بيئة داعمة 

 وحمفزة للتطور املايل.

لقضية مهمة  رضعالنمو االقتصادي دون التدفع عجلة أمهية املؤسسات يف إىل  وليف الفصل األ مت التطرق
أشكال املؤسسات  ة يفجهساسا من أفالنوعية املؤسسية تتمثل  ،املؤسسات ووظائفالتفرقة بني أشكال املتمثلة يف و 

القضاء، عدم وجود ملكية للدولة واليت تعرف ابملتغريات الشكلية، ومن جهة أخرى يف  استقالليةمثل الدميقراطية، 
 استقرارلى مللكية اخلاصة، إنفاذ العقود، احلفاظ عا احرتامالوظائف اليت تقوم هبا هذه املؤسسات مثل سيادة القانون، 

 النفس بشأن الفساد واليت تعرف ابملتغريات الوظيفية. وضبطاألسعار 
اية امللكية اخلاصة مح، العقود احرتاممثل  ملتغريات الوظيفيةأو ما يعرف ابن الوظائف اليت تؤديها املؤسسات إ

 .ملتغريات الشكليةيعرف ابأو ما والثقة أكثر أمهية من أشكال املؤسسات 
ن والدائنني فاملؤسسات اليت حتمي حقوق املستثمري ،املاليةيف الرتتيبات أهم األنشطة من هي مثال فالعقود 

نظام ة وجود وابلتايل ضرور  ،املعامالت املالية الزدهارهذه العقود توفر البيئة املالئمة  ذإنفاعلى من خالل العمل 

                                           
1 Beji, S. (2009). Op cit. P.212. 
2 CHANG, H. (2011). Institutions and economic development: Theory, policy and history. Journal of Institutional 

Economics, 7(4), 473-498. Available from: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-

core/content/view/483B04277F72313E9080AA3264997A93/S1744137410000378a.pdf/institutions_and_econo

mic_development_theory_policy_and_history.pdf.P. 476. 

 

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/483B04277F72313E9080AA3264997A93/S1744137410000378a.pdf/institutions_and_economic_development_theory_policy_and_history.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/483B04277F72313E9080AA3264997A93/S1744137410000378a.pdf/institutions_and_economic_development_theory_policy_and_history.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/483B04277F72313E9080AA3264997A93/S1744137410000378a.pdf/institutions_and_economic_development_theory_policy_and_history.pdf
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 Incomplete)فالعقد الناقص  طراف املتعاقدة.ق القانون وفض النزاعات بني األقضائي فعال يعمل على تطبي

Contract) .1هو الذي خيلق نزاعا لوجود معلومات غري متكافئة بني الطرفني، أو وجود حدود قانونية للتعاقد 

كن االهتمام ال مي يوالقضائ نظام القانوينلففي ا ،ياالتطور املايل مرتبط ابخلصائص املؤسسية شكال ووظيف
ذه الفعلي هلتطبيق الى دمب جيب أن يكون جل االهتمام بل من قبل، واليت مت تشريعهافقط ابلقواعد القانونية القائمة 

التعهدات ويف  رتامواحاالقتصادية تتوقف إىل حد كبري على الثقة واملعامالت احرتامها، فالتصرفات مدى القواعد و 
 املقدرة على احلصول على احلقوق. 

 ،التشريع هو أحد مكوانت انفاذ العقود واحلقوق اخلاصة ولكي تكون القوانني مؤثرة ال بد من إنفاذهان ذإ
 وابلتايل ضرورة وجود مؤسسات وآليات تعمل على ذلك.

  : القانون والتطور املايللثاينالفرع ا
ور املايل وايت التطساسي يفسر اختالف مستأالقانونية عامل  أصول التقاليد اختالف (La porta)حسب 

مجيع أحناء العامل سواء من  تقريبا يف نتشرتا التقاليد القانونية اليت ظهرت يف أوراب االقتصادايت.يف خمتلف  احملقق
  األعمى.حركات االستعمار وظاهرة التقليد ، خالل الغزو

 2تقوم نظرية القانون والتمويل على الفرضيات التالية:
 ة ونية تعمل على محاية حقوق امللكية اخلاصة، دعم الرتتيبات التعاقدية اخلاصة ومحايالدول اليت هبا أنظمة قان

حقوق املستثمرين واملدخرين تعرف مستوايت عالية من التطور املايل، وذلك من خالل نشاط وكرب حجم املؤسسات 
 .واألسواق املالية

  ملوجود بني الدول ا تشرح االختالفالعامل  حناءأيف أورواب وانتشرت يف مجيع  اليت ظهرتالتقاليد القانونية
 .ومستوى التطور املايلالبيئة التعاقدية  املستثمرين،فيما خيص محاية 

حيث ، يةة واهلياكل اإلشرافية والتنظيمإن أحد أهم جوانب التطور املؤسسايت هو القانون، املؤسسات القانوني
حقوق مل على محاية وتعوتدعم الرتتيبات التعاقدية اخلاصة،  ،أن الدول اليت هلا أنظمة قانونية حتمي حقوق امللكية

 ،املستثمرين واملدخرين تكون أكثر حتفيزا للتطور املايل على عكس املؤسسات القانونية اليت ال تدعم حقوق امللكية
 3من خالل: عملية التطور املايلتعيق  ابلتايلو  ،وال تسهل عملية اإلجراءات التعاقدية اخلاصة

                                           
 .142املصري، رفيق يونس. مرجع سابق. ص. 1

 
2 Graff,  M.(2005). Law And Finance: Common-Law And Civil-Law Countries Compared. available from: 

http://hdl.handle.net/10419/50891. P.2.  
3 Mavrotas G. & Khasnobis G (2008). Financial Development, Institutions, Growth and Poverty Reduction. New 

York: Palgrave Macmillan. P. 19. 

 

http://hdl.handle.net/10419/50891
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 خول املؤسسات يف عمليات التمويل الدويلإضعاف د. 

 .عدم القدرة على التخصيص األمثل للموارد 

 أين يصبح التغلب على الصعوابت وإجياد احللول ،النظام املايل واستقراريعمل القانون على دعم سالمة 
هو نتيجة ملايل ا قابل التخلفاملفالنظام املايل السليم يقلل من خماطر األزمات املالية يف  ،األزمة أثناء حدوث نا،مكن

 احلقوق.إنفاذ و شاشة محاية امللكية الفجوة املؤسساتية وه

 ركز الباحثون على مدى مالئمة النظم القانونية للتطور املايل منها:
 درس (Laporta)  عالقة النظم القانونية وتطور الوساطة املالية من خالل مقارنة القواعد القانونية املطبقة
قام بتقسيم النظم القانونية إىل أربع عائالت كربى هي القانون املدين الفرنسي، القانون املشرتك،  دولة. 49يف 

القانون اجلرماين واالسكندانيف مستخدما عدة معايري لتحديد البيئة القانونية كاملعاملة القانونية والتنظيمية للدائنني،  
لقد توصل يف دراسته أن البيئة القانونية املعرب عنها ابلقواعد  1حملاسبية.العقود واملعايري اذ كفاءة النظام القانوين يف إنفا

ثري إجيايب على حجم األسواق املالية للدول حمل الدراسة مبا فيها أسواق األسهم والسندات، هلا أت هاذوإنفاالقانونية 
ما وجد أن الدول لة إىل أخرى. كحيث محاية املستثمرين ونوعية إنفاذ القواعد القانونية ختتلف إىل حد كبري من دو 

 املستوحاةلك الدول ل ذبيف مقا ،وأقوى للدائنني واملستثمرين أفضلقوانينها من القانون العام هلا محاية  املستوحاة
 ل.أققوانينها من القانون املدين الفرنسي تتميز حبماية 

  أما(Levine)  طويل  ثر ذلك على النمو االقتصاديأفقام بدراسة عالقة البيئة القانونية ابلتطور املايل و
 األجل، وجد أن للبيئة القانونية والتنظيمية أثر إجيايب على حتفيز التطور املايل فالدول ذات النظم القانونية اليت تعطي

سطاء أحسن من أداء الو  الشركات يكون ملتطلباهتم مناحلالية  كامل القيمةاألولوية حلقوق الدائنني للحصول على  
العقود  ذفاميز حبماية أقل للدائنني، إضافة إىل ذلك بينت النتائج التطبيقية أن إنتت يتذات النظم القانونية ال البلدان

  2مهم جدا يف حتديد مستوى التطور املايل.

الدول اليت تفرض القوانني بكفاءة عالية وتعمل على إنفاذ العقود مبا فيها عقود احلكومة بفعالية يكون أداء 
ر إنفاذ العقود أكثر تساهال وأقل فعالية، كما أن نشهبا  اليت يكوناملؤسسات املالية أفضل من الدول الوسطاء و 

 ثر إجيايب على وضع الوسطاء.أاملعلومات املالية الشاملة والدقيقة له 

  أما(Beck) هليكل التقاليد القانونية وا الختالف اساسأمستوايت التطور املايل يعود  اختالفأن  فأكد
بعض الدول واليت هلا  يفتطور األسواق املالية  باينالتقاليد القانونية ميكن تفسري ت اختالفسياسي، فمن خالل ال

                                           
1 Mavrotas G. & Khasnobis G (2008).op cit. P.19. 
2 Levine, R. (1998). The legal environment, banks, and long-run economic growth. Journal of money, credit and 

banking. 30 (3). 596-613. Available from: http://www.wiwi.uni-

muenster.de/iw/downloads/Im%20Seminar/ws0708/Literatur%202/11b.pdf. P. 598. 

http://www.wiwi.uni-muenster.de/iw/downloads/Im%20Seminar/ws0708/Literatur%202/11b.pdf
http://www.wiwi.uni-muenster.de/iw/downloads/Im%20Seminar/ws0708/Literatur%202/11b.pdf
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ة ومدة لتكوين الديين والتنوع العرقي واالنفتاح على التجارة الدوليفانفس مستوايت النمو والتطور التكنولوجي. 
مبقارنتها بني خمتلف النظم  (Beck, 2003)كلها متغريات قام الدولة والبيئة السياسية واهلبات الطبيعية   استقالل

فتوصل إىل أن الدول اليت تتبع القانون املدين الفرنسي تتميز بضعف مؤسساهتا املالية وذلك  ،القانونية السائدة
وختلف  قل حلقوق  للملكية، محاية أقل حلقوق املسامهني والدائننيأمحاية و لضعف الشفافية يف البياانت املالية، 

تتميز  ها من القانون العام الربيطايننيف مقابل ذلك وجد أن الدول اليت تستوحي قواني ،البنوك والسوق املايل
 1.ابلشفافية، محاية أكرب حلقوق امللكية وحقوق املسامهني والدائنني إضافة إىل تطور السوق املايل والبنوك

ظم طور املايل إىل دراسات القانون املقارن الذي يصنف الند الباحثون يف دراسة عالقة القانون والتنستألقد 
 أو من مؤسسات متماثلة، أو من رموز لغوية مشرتك،مستمدة من أصل أو ماض  قانونية كربىالقانوين إىل عائالت 

 ت اليتواألساليب أو التقنيا جمتمع اإلجراءاتأو من  القانون،أو حبكم   التشابه يف مصادر  مشرتكة،أو مفاهيم 
 اآليت:ك  أو السياسية املتشاهبة. وهي أو االقتصاديةالفلسفية  من املبادئيستخدمها فقهاء القانون والقضاء، أو 

 أو القانون املدين  لعائلة الرومانو جرمانيةا(Civil Law)   هي عائلة جتمع القوانني اليت تستمد أصوهلا
 2.والقانون املدين األملاين من القانون الروماين ويف مقدمتها القانون املدين الفرنسي

  القانون املشرتكعائلة (Common Law) هذه العائلة على القانون االجنليزي اختالفا جوهراي  عتمدت
 .على السابقة القضائية كمصدر للتشريع واعتمادهاعن العائلة السابقة كوهنا من صنع القضاء 

  ظرة خاصةوهي قوانني مبنية على فلسفة ون االشرتا يعائلة القانون. 

 تنفرد هذه العائلة عن العائالت األخرى من حيث املصدر واخلصائص. منه  الشريعة اإلسالمية 

مت الرتكيز على التقاليد القانونية واسعة االنتشار وخاصة يف أورواب واملتمثلة أساسا يف القانون املدين  لقد
 3 كمن يف:ي ني األكثر انتشارا يف العاملاجلوهري بني هذين العائلت املشرتك، االختالفالقانون  ،الفرنسي
  املدين رومانو جرمانية املدرسة أو العائلة  األكثر شيوعا وانتشارا يف دول العامل، وتتكون من   القانونيعترب

التشريع هو  عتربيثالث أنظمة قانونية هي القانون املدين الفرنسي، القانون اجلرماين األملاين والقانون االسكندينايف، 
ملصدر األساسي يف القانون املدين حيث تتم صياغة القاعدة القانونية من قبل املشرع كقاعدة عامة وجمردة، فالتشريع ا

لقواعد إبجياد حل للنزاع )مثال نزاع تعاقدي( مستندا إىل ا ايعطي أولوية املشرع على القاضي، هذا األخري يكون ملزم

                                           
1 1 Beck, T.& Demirgüç-Kunt, A. & Levine, R. (2002).Law and Finance: Why Does Legal Origin Matter?. National 

Bureau Of Economic Research: Working Paper 9379.  Available from: http://www.nber.org/papers/w9379.pdf. P. 

22. 

القوانني اليت حتكم  ونية وبني القانون املدين كمجموعة منانسة قانونية جملموعة من النظم القهنا البد من التفرقة بني القانون املدين الفرنسي كعائلة أو مدر  2 
 الفراد.العالقات بني ا

3 Siems, M. M. (2007). Legal origins: Reconciling law & finance and comparative law. Centre for Business 

Research, University Of Cambridge. Working Paper No. 321. Available from: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.167.5509&rep=rep1&type=pdf. P.3. 

http://www.nber.org/papers/w9379.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.167.5509&rep=rep1&type=pdf
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وجب البحث عن نية املشرع، على هذا األساس ينشأ املشرع اإلطار  قاعدةونية املوجودة، إذا مل تكن هناك القان
 .العام الذي يتحرك فيه القاضي

  األحكام القضائية  حيث تكون ،القانون املشرتك للتشريع يف القضاء هو املصدر األساسي يعتربيف املقابل
اهليئات العليا  األحكام الصادرة عنهي اليت تنشئ القواعد القانونية، أين يقوم القاضي بوظيفة تشريعية من خالل 

 يث أن الواقعح واليت جتمع يف جمموعات تصبح ملزمة للحكم يف القضااي الالحقة ،اليت تشكل السوابق القضائية
أي أن وظيفة القاضي يف القانون العام ال تقتصر على تطبيق القانون وفقط كما هو الشأن يف  .هو منشأ القاعدة
 .القانون املدين

 سابقا توصلت إىل أن األصول القانونية هلا أتثري كبري على إنفاذ العقود تناوهلاالدراسات واليت مت معظم 
وإلزامية تنفيذ اإلجراءات التعاقدية بني األطراف، حيث أن بلدان القانون العام تتسم بدرجة عالية إلنفاذ القانون 

قل وأضعف. إن أهم حمددات إنفاد القانون هو أجة عملية اإلنفاذ بدر  أين تكونعلى عكس بلدان القانون املدين 
 مستوى الدخل الوطين فالدول الغنية هلا درجة عالية من إنفاذ وإلزامية القانون.

 :يتبني أنكخالصة لنظرية القانون والتمويل 
 جد و التطور املايل من خالل محاية حقوق املسامهني والدائنني، يف هذا الشأن  ليةاألصول القانونية حتفز عم

ما خيص القطاع ، أما فياملشرتكقل تطورا مقارنة مع أسواق بلدان القانون أسواق ألقانون املدين هلا االبورات أن بلدان 
 حصائية.إالبنكي فلم تكن هناك فروقات كبرية ذات دالالت 

  نشاط أسواق و  سهم والدائنني مما يؤثر سلبا على حجمقل حلملة األأبلدان القانون املدين توفر محاية قانونية
 ،ية يف كل من قطاع الصناعات والشركات الكربىكمما يؤدي إىل زايدة تركز املل ،س املالرأ

  هلا عالقة مع مستوى الدخل الوطين ةهذه األخري  ،القانون ذعلى درجة إنفا تؤثراألصول القانونية. 

وما هي قنوات  ،التنمية املاليةاألصول القانونية على أتثري  فسرميكن تأساس  أيلكن التساؤل املطروح على 
 واالنتقال؟ التأثري

 املطلب الثاين: قنوات أتثري القانون يف التطور املايل
 دور مهم يف النمو والتطور املايل ويستدل بذلك إىل تطورهلا قانون واملؤسسات القانونية اليؤكد نورث أن 

 العمليات التمويلية يف الدول ذات النظم القانونية القوية.
ن وجود إطار قانوين ومؤسسايت مالئم يساعد على حتفيز التطور املايل وذلك من خالل التقاليد القانونية إ

لتطورية لألنظمة أعاله تعترب األصول التارخيية وا مت تبيينهواملصادر التارخيية للقوانني السائدة يف دولة ما. فكما 
ية أساس األنشطة تعترب الرتتيبات التعاقدحيث  املالية.بني مستوى تطور األنظمة التشريعية هي مصدر االختالف 

املالية وابلتايل فالنظم القانونية اليت حتمي حقوق املسامهني والدائنني وتعمل على إنفاذ العقود هي أنظمة قانونية حمفزة 
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ري ما هي اآلليات هللتطور املايل أكثر من النظم اليت ال حتمي حقوق املسامهني والدائنني بشكر كبري. والسؤال اجلو 
  ؟التطور املايلحتفيز  القانونية علىاليت من خالهلا تعمل التقاليد والنظم 

توايت التطور مس تباينحسب نظرية القانون والتمويل اختالف مصادر األعراف والتقاليد القانونية تفسر 
ية التمويلية ومن مث القانون على العمله النظرية آليتني من خالهلما يؤثر ذتقرتح ه .املايل يف االقتصادايت احلديثة

 وجود نييف مقابل ذلك يؤكد بعض االقتصادي 1لية السياسية واآللية التكيفية.اآلليتني مها اآل ذينالتطور املايل. ه
 .واملتمثل أساسا يف الرأس مال االجتماعي التطور املايلله أثر إجيايب على و عامل آخر مكمل للنظام القانوين 

 .االجتماعياملطلب الرتكيز على ما يلي: القناة السياسية، قناة التكيف ورأس املال حياول هذا 

 الفرع األول: القنا  السياسية
حسب هذه القناة فإن التقاليد واألعراف القانونية ختتلف حسب األولوية اليت تعطيها حلقوق امللكية اخلاصة 

ما إىل تنص على أن القانون العام أو املشرتك الربيطاين كان دائوحقوق املسامهني، فاألدبيات املقارنة ألصول القانون 
نني اليت مثال عن القوا وجانب أصحاب احلقوق اخلاصة ومل يكن يف يد احلكومة أو السلطة. هذا النظام القانوين ه

 ع اخلاص،ا حلقوق امللكية اخلاصة مما يساعد على تسهيل عملية إبرام العقود بني كياانت القط امتيازاتتفضل منح 
د النظم القانونية لذلك جت ،يف املقابل جند أن القانون املدين الفرنسي مبين على هيمنة الدولة ومتجيد سلطة احلكومة

وهو  أكرب حلقوق الدولة واحلكومة على حساب حقوق امللكية اخلاصة امتيازاتاليت تستند على القانون املدين متنح 
 2الية.ما يؤثر سلبا على إنشاء العقود امل

إن تقاليد القانون املدين ميكن تفسريها ابلرغبة يف وضع مؤسسات تعزز من دور وقوة الدولة واحلكومة يف 
مقابل حتديد دور السلطة القضائية، حيث أن هذه التقاليد حتمي حقوق احلكومة أكرب من محاية حقوق املسامهني 

لتارخيية كان دائما إىل جانب أصحاب امللكية اخلاصة صوله اأوالدائنني. من جهة أخرى القانون العام ومن خالل 
 3.من خالل تشكيل قوة موازية ملصاحل احلكومة

العام  وابلتايل فالدولة اليت تستوحي قوانينها من القانون ،تشكل حقوق امللكية اخلاصة أساس إنشاء العقود
ملية متويل ع يسهل األجنلوسكسوينظام النومرد ذلك أن  ،يكون هلا أثر إجيايب على تطور وسالمة نظامها املايل

املؤسسات من السوق املايل وحيفظ مصاحل عارضي األموال وخاصة صغار املدخرين، إضافة إىل محاية املستثمرين مما 
 يؤدي إىل تنوع وعدم تركز رؤوس األموال وابلتايل زايدة سيولة السوق املايل.

                                           
1 Beck, T.& Demirgüç-Kunt, A. & Levine, R. (2002).op cit.  P.2. 
2 Arner D.(2007). Op cip. P.48. 
3 Graff, M. (2008). Law and finance: Common law and civil law countries compared—An empirical critique. 

Available from :  http://www.econstor.eu/bitstream/10419/50891/1/484751042.pdf. p 2. 

http://www.econstor.eu/bitstream/10419/50891/1/484751042.pdf
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ني عارضي القانون املدين تتطلب دخول مؤسسات كوسيط ب دول التمويلية يفيف املقابل فإن أتمني العمليات 
 وابلتايل تعمل الوساطة على تعويض ضعف وهشاشة العقود من خالل عملية اإلشراف املباشرة. ،وطاليب األموال

وهذا ما يفسر تطور السوق املايل يف الدول ذات القانون املشرتك، يف حني جند البنوك حتل حمل السوق يف الدولة 
 تتبىن القانون املدين الفرنسي.اليت 

إذن ميكن تفسري اآللية السياسية لتأثري القانون على التطور املايل من خالل دراسة االختالفات املوجودة يف 
و داللة كبرية ذهلا دور حاسم و  هذه االختالفاتالنظم القانونية حول أولوية حقوق امللكية اخلاصة أو حقوق الدولة، 

 .الدخلتقاربة يف مستوايت املايت التطور املايل يف الدول احلديثة و و ستم تباينيف تفسري 

يعمل القانون العام على محاية أكرب للملكية اخلاصة للمالك على حساب امللكية العامة  ،كخالصة ملا سبق
التطور ن مث ل ومالتموياثر غري مباشرة على آوابلتايل العمل على زايدة ثقة املسامهني اخلواص مما يؤدي إىل إحداث 

لى يرسخ القانون املدين الفرنسي مبدأ قوة الدولة وأولوية امللكية العامة واليت تتجسد يف سيطرهتا ع املايل، يف املقابل
 التشريع وإصدار القوانني.

 الفرع الثاين: قنا  التكي 
التطور  علىهتا قدر  راجع أساسا إىل املايلالتطور  علىالقانونية التقاليد  أتثريتؤكد هذه اآللية على أن 

 ذتنفي مرونةأمهية  ربقدكبرية ذو أمهية  القانوين  النظاميصبح هنا ال والتكيف مع التغريات احلاصلة يف اجملتمع، 
هذه العملية حتدد  Process of law making(،2(القدرة على التكيف تعين عملية صنع القوانني  1.القوانني

 حاسم يف إحداث تنمية مالية ورفع معدالت، وهو أمر دية واالجتماعيةظروف االقتصالتغري القدرة االستجابة 
 الشمول املايل.

 ،لقضاءمن القانون العام املبين على أحكام ا املستوحاةالنظم القانونية تؤكد أدبيات القانون املقارن على أن 
نسي املبين على القانون املدين الفر  من املستوحاةمرونة من القوانني  أكثرللقانون  اأين تكون السوابق القضائية مصدر 

ال إىل الطبيعة الدراسات احلديثة اليت تربط التطور املايل ابلنظم القانونية تستند أص املكتوبة. القواعد القانونيةالتشريع و 
 ثابتةالابل الطبيعة الة يف مقحبالتطورية للقانون العام والقدرة على التكيف مع االحتياجات املتجددة للمجتمع حالة 

تيبات قل مرونة على التكيف مما يؤثر سلبا على تعزيز الرت أالقانونية  قواعده أين تكون ،املدين والصارمة للقانون
 وابلتايل إعطاء مستوى أقل للثقة الالزمة إلجناز املعامالت املالية. ،التعاقدية واملستجدات احلاصلة بني األعوان

 نون العام من خالل منحهم حرية التصرف وقدرهتم يف إلغاء القواننيإن األمهية اليت حيتلها القضاة يف القا
غري الكفؤة اليت ال تتماشى مع املستجدات احلاصلة واحلديثة وتعويضها بقوانني وقواعد أكثر كفاءة يعزز العملية 

                                           
1 Beck, T.& Demirgüç-Kunt, A. & Levine, R. (2002). Op cit. P. 11. 
2 Grassa, R., & Gazdar, K. (2014). Law and Islamic finance: How legal origins affect Islamic finance 

development?. Borsa Istanbul Review, 14(3), 158-166. P.160. 
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عملية ة وغري الئممفمع تغري الظروف االقتصادية تصبح بعض القوانني غري  ،التعاقدية ومستوى الثقة يف االقتصاد
لك جند أن بعض احلديثة، يف مقابل ذ والظروفالعوملة  مما يستدعي تغيريها بقواعد قانونية تستجيب ملتطلبات

األنظمة القانونية تعمل على رفض إجراءات احملاكم يف حل النزاعات مما يصعب عملية تغيري القوانني اليت ال تتماشى 
م دراسة آاثرها حىت يت التشريعية كاملةالعملية رة العودة للمشرعني و رده إىل ضرو وذلك م ،مع املستجدات بسرعة

 بقواعد قانونية جديدة.  ستبداهلااإمكانية  السلبية ودراسة
وابلتايل  ، السطوربني الفرنسي القاضي يطبق القانون وفقط وليس له احلق يف قراءة مااملدين حسب القانون 

ل حيث يسود مبدأ القرارات" ذات النظرة احلاذقة مرفوضة" وهو مبدأ جع ،ةرفض التفسري والتأويل للقواعد القانوني
لية مع املستجدات املا من القانون املدين الروماين أنظمة صارمة أثرت سلبا على تطور النظم املستوحاةالنظم القانونية 

  العاملية.
  :قانونية على التطور املايلالقانون والنظم ال يؤثرالقناة السياسية والقناة التكيفية إذن من خالل 

  ساس ة بني امللكية العامة وامللكية اخلاصة، على هذا األنتركز القناة السياسية على قوة الدولة من خالل املقار
جند أن التقاليد القانونية اليت متيل إىل امللكية العامة مقارنة ابمللكية اخلاصة متنع وحتد من تطوير حرية وتنافسية 

 .يةاألسواق املال

   تركز قناة التكيف على عملية صنع القواعد القانونية وإنشائها، فالتقاليد القانونية األكثر مرونة والقادرة
جديدة من خالل سرعة إلغاء القوانني غري الفعالة واستبداهلا  احتياجاتعلى التكيف مع تغري الظروف وظهور 

 .أبخرى أكثر فعالية حتفز عملية التنمية املالية

  فاملبالغة  ،مة القانونية الصارمة غري القابلة للتكيف واألقل مرونة تعمل على تثبيط عملية التنمية املاليةنظاأل
حسب خرباء القانون يف الدرجة الشكلية للنظام القانوين حيد من قدرته على تصغري الفجوة بني االحتياجات 

 1.ارية لهيالتعاقدية لالقتصاد وبني الطبيعة املع

اكوب على االجراءات القانونية املستعملة يف بعض الدول من االعتماد على جمموعة من املؤشرات  يف دراسة جل
دلة كانت النتائج أن األ استخدامكاحلاجة إىل التمثيل القانوين والواثئق املكتوبة، التربير القانوين للشكوى وحدود 

 2.دان القانون العامبلدان القانون املدين تعتمد وتركز على النهج الشكلي أكثر من بل

 الفرع الثالث: الرأس مال االجتماعي
يف االقتصاد أمهية كبرية حيث يعتربه الدارسون ابلغراء الذي يعمل على  االجتماعيال املموضوع رأس  اثرأ

 تلحيم اجملتمع.

                                           
1 Graff, M. (2008) .op cit. p 2. 
2 Siems, M. M. (2007).op cit. p.4. 
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ل مادية ا، هذا األخري هو أقل صور رأس املجتماعيواالطبعا يقسم رأس املال إىل رأس املال املادي، البشري 
من  اجمموعة العالقات والروابط االجتماعية اليت تنمو يف إطار شبكة اجتماعية معينة حتكمها عدد"ويعرف أبنه: 

 1".القيم واملعايري كالثقة واالحرتام املتبادل ومبدأ االلتزام والتعاون

 يف اليت متكن املشاركنيصائص احلياة االجتماعية كشبكات القواعد والثقة "خ بــــــــ (Putnam)يعرفه كما 
فهو جيسد مقومات التنظيم االجتماعي واليت تتمثل  2،"العمل بفعالية أكرب وذلك من أجل حتقيق أهداف مشرتكة

 اليت تساهم يف حتقيق التطور داخل اجملتمع سواء على مستوى األفراد أو اجلماعات.  الحميف الثقة والتعاون والت

بوجود جمموعة من القواعد غري الرمسية واملعايري املشرتكة بني أعضاء بــــ " (Fukuyama)يف حني يعرفه
 .3"اجملموعة اليت تسمح ابلتعاون فيما بينهم

إمنا يتكون و  ،إذن الرأس املال االجتماعي ال يكونه فردا بذاته كما هو احلال يف الرأس املال املادي والبشري
ء، ومن أهم املعايري اليت تساعد على إنتاجه اإلخالص، الوال ،يهيف إطار مجاعة أو فريق يقبل األفراد ابالنضمام إل

 املعايري تعمل على تكوين رصيد أو درجة عالية من الثقة يف االقتصاد واحلكومة يكون ابملثل، هذهالتعاون واملعاملة 
لتجارية واملالية إضافة إىل ا على املتغريات االقتصادية واملالية نتيجة تيسري وتسهيل املعامالت االقتصادية، اأثرها إجيابي

 ختفيض تكاليف املعامالت.
ات واملنظمات ت الشركالكثري من الدراسات ربطت بني درجة الثقة السائدة يف اجملتمع وبني تواجد كرباي

ء ىل معاقبة وإقصامن رأس املال االجتماعي يؤدي إ امرتفع اإن رصيد ايل التأثري االجيايب على البنية املؤسساتية.وابلت
أي شخص حييد عن جمموعة املعايري والتقاليد االجتماعية املتعارف عليها واليت مث اكتساهبا نتيجة عملية الرتاكم 

 املتواصلة.
و أن ، وأصل وجود العالقة هالتطور املايلمعظم الدراسات تربط بني رصيد رأس املال االجتماعي ومؤشرات 

امه. ففي درجة مرتفعة من الثقة إلنشاء العقد، تنفيذه واالمتثال ألحك العقود املالية بني الدائنني واملدينني تتطلب
، من أجل (t+1)يف الفرتة  سرتجاعهاعلى أمل  (t)من املال للمدين يف الفرتة  اأي عقد مايل الدائن حيول مبلغ

 .، أتمني.....تحداث العارضة تضاف جمموعة من الشروط للعقد املايل إلمتامه والوفاء به مثل وجود ضماانجتنب األ
رغم ذلك ويف بعض األحيان تفقد الضماانت أمهيتها لعدم كفاية الرتتيبات والقوانني اليت جيب مراعاهتا كإعسار 

ي إضافة إىل غياب نية احرتام بنود العقد وتنفيذ شروطه. هنا تلعب الثقة والرصيد املرتفع لرأس املال االجتماع ،املقرتض

                                           
 .19. ص.(1العدد)ودراسات. جملة أحباث  . القاهرة:دور اجملتمع املدين يف تكوين رأس املال االجتماعي. حممد علي ،إجني 1 

2 Thiébault, J. L. (2003). Les travaux de Robert D. Putnam sur la confiance, le capital social, l'engagement 

civique et la politique comparée. Revue internationale de politique comparée. Available from: 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2003-3-page-341.htm.  
3 Beji S. Op cit. P.232. 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2003-3-page-341.htm
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ة هو نتيجة وجود آليات هذه الثق ،تطوير نشاط البنوك والسوق املايلز النشاطات املالية و يف حتفي اوإجيابي اكبري   ادور 
 صيل احلقوق.ومن مث حت االلتزاماتالعقود وتنفيذ  واحرتامتعمل على تطبيق  يف أغلبها غري شكلية ومؤسسات
فراد واملواطنني قة بني األتعمل مؤسسات القطاع العام التابعة إلشراف الدولة وإدارهتا على تدعيم مستوى الث 

 جتماعيةامن خالل إدارة العالقة بينهم وهو ما يعرف برأس املال االجتماعي الرمسي. كذلك ويف ظل وجود عالقات 
رير عقود املعامالت املالية والتجارية دون اللجوء إىل كتابة وحت تسري ،الرتاكميةوقيم متعارف عليها نتيجة العملية 

ك الوقت واجلهد واملال وابلتايل تنخفض تكلفة املعامالت، وهو ما يعرف ابلرأس املال قانونية معقدة تستهل
 1.غري الرمسياالجتماعي 

إذن امتالك رصيد مرتفع من الرأس املال االجتماعي يعمل على حتسني مستوى التطور املايل من خالل تنشيط 
رصيد مرتفع مثل يف كيفية الوصول وتعزيز درجة ثقة و وتعميق القطاع املايل. وهذا ما يقودان إىل طرح سؤال جوهري يت

 من الرأس املال االجتماعي يعمل على تنشيط األداء االقتصادي وتنشيط القطاع املايل.

رصيد مرتفع من الرأس املال االجتماعي هو عبارة عن احلديث عن جودة وتطور املؤسسات  نإن احلديث ع
ة به يستعمل العديد من املؤشرات مثل التحول واالستقرار السياسي، نسبوحلسا ،والذي يعرف مبؤشر األداء املؤسسي

وقراطية. إن لجمعيات، رد الفعل على البري لاملواطنني  نتسابااملشاركة يف االنتخاابت، أمهية اجملتمع املدين ومدى 
الثقة يف  نالعمل على حتسني هذه املؤشرات تعمل على رفع رصيد رأس املال االجتماعي وبناء مستوى عال م

 احلكومة سوف يكون له أثر إجيايب على األداء االقتصادي ومن مث التطور املايل وذلك من خالل:
 على رفع معدل التخصيص األمثل للموارد وخاصة فيما خيص احملافظ املالية فوجود درجة عالية من  العمل

 ،ستثماراتالاالثقة تساعد العائالت واملؤسسات على تنويع احملافظ املالية وتنويع 

  زايدة معدل التعامل بوسائل الدفع املكتوبة مثل الشيك، فمستوى عايل من الثقة يرفع نسبة التعامالت
 .إلقراضياالنشاط  االئتمان وزايدةابلشيك وابلتايل زايدة قدرة النظام البنكي على منح 

ام القانوين تطور املايل، فالنظإذن خالصة ملا سبق يتضح لنا العوامل املؤسسية ضرورية وأحد أهم حمددات ال
السائد يعد من بني أهم العوامل املؤسسية الضرورية اليت حتفز التطور املايل من خالل محاية األفراد من الدولة، فكلما  

ك مستوى وزايدة كذلابلعهود يسود االعتقاد لدى األفراد واملؤسسات ابلوفاء  قوةكانت حقوق امللكية حممية ب
 . ومن مث حدوث التطور املايل ومن مت زايدة نشاط القطاع املايلة واالقتصاد التطور يف احلكوم

بعد حتديد حمددات التطور املايل وأهم الدعائم املسبب له، حناول فيما يل التطرق ملوضوع أثر الكثري من احلرب 
 .خيص العالقة التفاعلية بني التمويل والنمو االقتصادي

                                           
 .28حممد علي، مرجع سابق، ص. ،إجني1 
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 خالصة الفصل
على ، سني مستواهدعائم اليت تساعد على حتاجلوانب وال املايل وأهمالتطور  ملاهيةلتعرض مت االفصل يف هذا 

 كانت عملية مت املايل ومناسات الكبح املايل وآاثرها السلبية على آليات عمل النظام يهذا األساس مت التطرق لس
 ايل.تطوير م ثليات وإحدااآل إعادة وتفعيل هذهجل ألالطريقة املثلى حسب ماكنون وشو  املايل التحرير

عمق املايل ، على هذا األساس الهالتطور املايل مفهوم متعدد اجلوانب وال ميكن ملؤشرات كمية من حتديد طبعا
اتحة يشرح لنا أحد أبعاده واملتمثل يف نشاط وفعالية املؤسسات املالية، يف املقابل الشمول املايل يشرح لنا معدل اإل

الستقرار املايل أحد ابإلضافة إىل ذلك يعترب ا قدار توفر اخلدمات املالية املناسبة وأبقل تكلفة.املالية يف االقتصاد وم
 ستقرار.الالاعلى حتجيم خماطر وتقليل تكاليف  القادراملايل فالنظام املايل السليم هو أهم أبعاد التطور 

 م يوفر املؤسساتمالئإطار مؤسسايت  األخرى، فوجود اجلوانب واحملدداتإن عملية التطوير املايل تتطلب فهم 
الداعمة واملكملة لعملية محاية احلقوق وإنفاذ العقود مما يؤدي إىل رفع مستوى رأس املال االجتماعي وزايدة الثقة يف 

الل األصول التطور املايل من خمستوايت تباين تفسري مستوى  التمويل والقانونإن نظرية  واحلكومة.االقتصاد 
حلقوق وتعمل ايث تعترب الرتتيبات التعاقدية أساس األنشطة املالية وابلتايل فالنظم القانونية اليت حتمي ح ،القانونية
نظمة ألكما أن ا  .قوقاحلهذه للتطور املايل أكثر من النظم اليت ال حتمي  وداعمةحمفزة العقود هي أنظمة  إنفاذعلى 

ؤثر سلبا يف رأس املال مع املتطلبات احلديثة للرتتيبات التعاقدية ت غري القابلة للتكيفاملرونة  الصارمة ضعيفةالقانونية 
  . وإحداث ختلف مايل يةعملية التمويلالعلى تثبيط  مث تعملاالجتماعي ومستوى الثقة ومن 
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 متهيد

لعمليات املالية خطرة تكاليف الوصول للمعلومات تصبح ا ارتفاعو تكاليف املعامالت  ارتفاعظل يف  
وهذا بسبب عدم وجود الثقة بني األطراف، عدم وجود محاية كافية للحقوق. إضافة إىل قلة الطرق  ومكلفة جدا

 .وحمدودية السوقلتخفيض تكاليف تنفيذ الصفقات مما يؤدي يف األخري إىل كبح رايدية األعمال 
يبات وخلق الرتت االختالالتهذه الوضعية تولد احلوافز لبزوغ مؤسسات تعمل على التخفيف من هذه 

  يتم:املالية املناسبة اليت بواسطتها 
 توفري وتيسري عملية احلصول على املعلومات. 

  ختفيض تكاليف املعامالت )تكلفة احلصول على ابئع/مشرتي، تكلفة احلصول على
 .مدخر/مستثمر...(

 .إنفاذ العقود ومحاية احلقوق بني األطراف 

املعامالت من خالل ختفيض تكلفة احلصول على  إذن هذه املؤسسات متارس عملية السيطرة على تكلفة
 إىل ختفيضها وااللتزام هبا، إضافة ذاملعلومات وتوفريها ومن مت تسهيل عملية إبرام الصفقات ومتابعة شروط تنفي

 تكلفة إجراء معاملة ما أكرب من املكاسب اليت حتققها فإن هذه املعاملة لن تتم. تكونفلما  ،املعامالتتكلفة 
املؤسسات ال تستطيع وحدها توفري البيئة اآلمنة للمعامالت املالية ما مل يكن هناك طرف اثلث حيدد  طبعا هذه

يتم العقود املالية واليت من خالهلا و  يادة القانون وقوة إنفاذ القواننييف البعد املؤسسايت كس قواعد السلوك واملتمثل
هلا آاثر احلقوق التعاقدية  محايةاليف وتوفر املعلومات و ض التكيتخففاحلقوق.  تعاقدات، إنفاذها ومحايةال إجراء
التعرض لعالقة التطور املايل  الفصلحياول هذا عمال. على توسع العمليات املالية وازدهار رايدية األ إجيابية
 ي من خالل املباحث التالية:االقتصادوالنمو 

 .والبيئة التمكينية ياالقتصادو مالنالتمويل،  املبحث األول:
 .التطور املايل والنمو، العالقة السببية وقنوات االنتقال املبحث الثاين:

 .أنظمة الدول النامية واسرتاتيجية زايدة مستوى التفاعل املبحث الثالث:
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 والبيئة التمكينية  ياالقتصادو مالن األول: التمويل،املبحث 
تباع ا، وهلذا يتطلب على اخلدمات املاليةعرض والطلب الكما رأينا سابقا يتطلب التطور املايل التوسع يف 

زايدة كفاءة أداء النظام لاألجانب و  نيلياحمل مشاركةتشجيع لسياسات تعمل على تصميم أنظمة هتدف ابألساس 
البيئة التمكينية والنمو و ستوى التفاعل بني التمويل، حملفزات زايدة محياول هذا املبحث التعرض  املايل.

 خالل التعرض للمطالب التالية: وذلك من ،ياالقتصاد
 .املطلب األول: أمهية البيئة التمكينية يف زايدة مستوى التفاعل

 .ياالقتصاداملقاربة النظرية لعالقة التمويل والنمو املطلب الثاين: 
 ي )املقاربة الوظيفية(.االقتصادوظائف النظام املايل وأثرها على النمو  املطلب الثالث:

 ول: هيمية البيئة التمكينية  ي يداد  مستوى التفاعلاملطلب األ
 ،ياالقتصادداء املايل ومن مت أتثريها على ختفيف حدة الفقر وتسريع النمو هناك عوامل كثرية تشكل األ

 وإنفاذها ومنثر على تكاليف املعامالت املالية وتنظيم الشركات وكتابة العقود ؤ فالنظام القانوين وتنظيم احملاسبة ت
والنظم الضريبية تؤثر على احلوافز اليت تواجه  اإلشرافو ، أن التنظيمإضافة إىل  .االقتصادمتويل ية مت حتسن عمل

ه املكوانت تشكل بيئة مواتية ذس املال. طبعا هأاملديرين التنفيذيني للمؤسسات املالية واملشاركني يف أسواق ر 
لة دور فعال يف تشكيل العملية التمويلية من خالل تسيري كما أن للدو   ،للتمويل والتخصيص األمثل لرأس املال

 املصارف اململوكة للدولة، ختصيص اإلعاانت وخاصة لألسر الفقرية وإصدار سندات اخلزينة.

 النمو  –الفرع األول: عالقة التمويل 
عل ي نستعرض املخطط التايل والذي يبني مستوى التفااالقتصادلفهم طبيعة عالقة التمويل ابلنمو 

 والتمويل. واالجتماعيةية االقتصادوالعالقة التشابكية بني التنمية 
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 مويلت التشابكية بني التنمية والتالعالقا:1 -3الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 التطور املايلمستوى  ية واالجتماعية وبنياالقتصادالشكل أعاله مستوى التفاعل بني التنمية  يوضح

واالستقرار يتحسن مستوى  كفاءةالاملالية،  اإلاتحةمستوى و العمق املايل،  حتسنيمن خالل ف ،)التنمية املالية(
حتسني وحتقيق النمو املستدام والتقليل من تؤدي يف النهاية إىل  واليت ،نظام التمويلفعالية  تزيدو داء املايل األ

 .الرعاية االجتماعيةو  وحتقيق التنمية ،الفقر

Source: World Bank (2012). Global Financial Development Report 2013: 

Rethinking the Role of the State in Finance. Washington, DC. Available from: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11848 License: CC BY 3.0 

IGO. P.21.  

 التنمية االقتصادية االجتماعية
 (الرعاية االجتماعية )النمو املستدام واحلد من الفقر

 حصيلة التطور املايل:
 العمق املايل

 الوصول

 الفعالية

 االستقرار

 وظائف النظام املايل     
 املعلومات حول االستثماراتنتاج إ

 ختصيص رأس املال
رصد االستثمارات وممارسة حوكمة 

 الشركات
 تسيري املخاطر وجتميع املدخرات
 تسهيل تبادل السلع واخلدمات

 سياسات القطاع العام
 طار سياسات االقتصاد الكليإ -

 نظام سعر الصرف والسياسة النقدية -

 س املالأر  وضوابط الضريبيةالسياسة  -

 االجتماعيس املال أطار القانوين ور اإل -

 الرتكز يف النظام -

 عمالت التدويل ومستوى التعامل ابل -

 سياسات القطاع املايل
الكلي، و  اجلزئيالتنظيم على املستوى  -

 اخلطة املالية وسري األعمال

التدخالت املباشرة )ملكية الدولة،  -
 توفري السيولة( اإلعاانتضمان 

 التمويلية السياساتاملنافسة يف  -

 تعزيز البنية املالية التحتية والتكنولوجية -

 هتيئة البيئة التمكينية

 

 التطور املايل
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تتمثل يف سياسات ة التمكينية واليت ابلبيئ فعالية أي نظام مايل مرتبطةما يالحظ من الشكل أعاله أن 
يف املخطط أعاله  الشكلبسط لتمويل نالدور اإلجيايب ل شرححىت يتسىن لنا ، القطاع املايل والسياسات األخرى

 التايل: التوضيحي
 : الدور اإلجيايب للتمويل2 -3الشكل رقم 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 

القطاع اسا من املؤسسات والبنية التحتية: دور النظام املايل واملتكون أسيتضح  الشكل أعالهمن خالل 
ا الدور يتمثل أساسا يف سد الفجوة بني تدابري السياسة ذ، هوالنظام القانوين واحملاسيب اإلشرافو التنظيم، و املايل، 

ي والتخفيف من حدة الفقر وابلتايل توسيع نطاق االقتصادالعامة للدولة واألهداف النهائية املتمثلة يف النمو 
التطور املايل ومن خالل مؤشرات العمق املايل، الوصول والكفاءة واالستقرار مبثابة إن  .يةاالقتصادالفرص 

ه األهداف الوسيطة هلا صلة واضحة ابلسياسة ذطبعا ه .هداف وسيطة للوصول للهدف النهائيئط أو أوسا
ومن جهة أخرى بضرورة توفر بيئة مواتية للتمويل من خالل وضوح سياسات  ،النقدية وحماربة التضخم من جهة

شف املعلومات املالية واحملاسبية على كية والنظم احملاسبية والقانونية اليت تعمل اإلشرافملايل واملمارسة اقطاع ال
 إنفاد العقود.و 

 

 األهداف النهائية العامة تدابري السياسة
 

 العمق املايل -

 الوصول -

 الفعالية -

 االستقرار -

 

 أهداف وسيطة

ك نسياسات الب
 املركزي

 السياسات العامة
 حماربة التضخم

 ميزات البنية
 التحتية

 املصدر: من إعداد الطالب
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 خصائص األنظمة املالية الفعالة: الفرع الثاين
 واالستقرار.كفاءة الوصول، الو أبربعة خصائص أساسية: العمق املايل،  ةتتميز األنظمة املالية املتطور 

 املالية الفعالةاألنظمة :خصائص 3 -3الشكل رقم 

 
Source: World Bank (2012). Global Financial Development Report 2013. Op cit. 

P.6. 

األسواق  الطريقة األكثر شيوعا لتوصيف النظام املايل تتم عرب قياس حجم املؤسسات املالية أو العمق املايل:ه.
ي دراسة فف داء النظم املالية.البعد يقيس حجم وأ هذا الوطين كما رأينا سابقا، االقتصادإىل حجم نسبة  املالية

فسر نسبة من خالله  ذيوالكبرية فيما بني الدول   اختالالتا املعدل يعرف ذبني أن ه (levine) قام هبا 
  2010-1980ا املعدل خالل الفرتة ذحيث وجد أن نسبة ه الدول،بني  يف معدالت النمو احملققة باينالت

سرتاليا أيف كل من  %85يف كل من أنغوال، كامبوداي يف املقابل جتاوزت النسبة حدود  %10 كانت أقل من
 1والصني واململكة املتحدة.

                                           
1 World Bank (2012). Global Financial Development Report 2013: Rethinking the Role of the State in Finance. 

Washington, DC. Available from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11848 License: CC BY 

3.0 IGO.  P.24. 

التطور املايل 

األسواق املالية 
Markets

االستقرار
Stability

الفعالية 
Efficiency

الوسطاء املاليون 
Financial Intermediares

الوصول 

Access

العمق املايل 
Depth 
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سواق : كما رأينا سابقا التمويل ال يتمحور فقط حول حجم املؤسسات واألاملايل شمولالوصول هو ال.ب
اليت تعرضها هذه  قدرة األفراد واملؤسسات للوصول إىل اخلدمات املالية بل يتجاوز إىل ،االقتصاداملالية يف 

ية، فزايدة فرص الوصول االقتصادة ابلتنمية طاملايل مرتب شمولالا جند أن مؤشرات قياس ذوعلى ه املؤسسات،
 إىل اخلدمات املالية يعزز من العمق املايل وابلتايل زايدة معدالت الرفاه واحلد من الفقر.

على أن زايدة معدل الوصول للخدمات  أكدا (Beck et Demirgüç-Kunt,2007) راسة لــــــيف د 
هنا ال بد من التأكيد  1نافسة ويعزز الطلب على اليد العاملة.يزيد من حدة املو  ياالقتصاداملالية يسرع يف النمو 

بل يتعدى األمر لنوعية اخلدمات  ،شكالهأي شكل من ة ليست فقط يف الوصول للتمويل أو ألأعلى أن املس
متالك حساب بنكي مهم لكن األهم أن إن ا .الحتياجاهتممتها ءسسات ومدى مالاملالية املعروضة لألفراد واملؤ 

 ظلففي  تمع،تكون هناك معدالت فائدة تنافسية، خدمات دفع موثوق فيها ومتالئمة مع معتقدات وثقافة اجمل
سالبا أداء النظام املايل يتأثر قصاء املايل من اإلمرتفعة  تقابلها معدالتواليت  الشمولمن ايت منخفضة مستو 

 وابلتايل إضعاف العالقة التفاعلية بني التمويل والنمو.

تكاليف  ارتفاعحىت يكون النظام املايل كفء البد من القيام بوظائف الوساطة املالية أبقل تكلفة،  الكفاء :.ج
جيااب على حتسن أداء النظام إاجليد للوظائف ينعكس  ذدارات. فالتنفيواملؤسسات واإل األفراد املعامالت يتحمله

 املايل وابلتايل زايدة مستوى تطوره.

وذلك راجع لرفع القيود  ،راي وتوسعا سريعاذشهد اجملال املايل يف السنوات األخرية تغريا ج ستقرار:اال.د
ذا أدى إىل هكل إضافة إىل التقدم الكبري يف تكنولوجيا املعلومات.   ،املايل التحريرسياسات  وانتهاج التنظيمية

أسواق وأدوات مالية جديدة إضافة إىل زايدة سرعة  استحداثو س املال وزايدة مستوايت تدفقه، رأ انتشارتوسع 
بعاد الثالثة للتطور املايل: العمق، على األ اإجيابي اه التغريات كان هلا أثر ذاملعامالت املالية. ه ذمعاجلة وتنفي

استقرار النظام على البعد الرابع للتطور املايل واملتمثل يف  اسلبي اثر أ هلاكان الوصول والكفاءة لكن يف املقابل  
فعلى سبيل املثال التوسع يف منح  ،يةاالقتصادعلى النمو والتنمية  للتمويلبية اجياثر اإلمما قلل من اآل املايل

وارتفاع معدل املايل على الشمول كمؤشر جيد   هاعتبار ضافة إىل إ ،ابيا على مستوى العمق املايلإجيؤثر القروض ي
 أزمة.لدخول النظام املايل يف  الكن يف املقابل قد يكون سبب ،املالية والفعالية البنكية اإلاتحة

                                           
1 Ibid. p.26. 
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 حيث ،على القطاع احلقيقياإلجيايب  األساسية للتطور املايل القادر على التأثري هذه اخلصائصتعترب  
هداف النهائية املسطرة واملتمثلة طبعا يف حتقيق وصل بني السياسات العامة اليت تقوم هبا الدولة واأل يكون كحلقة

الوسطاء  ساسيتنياأل تنيبعاد مبصفوفة تطور النظام املايل ذو املكونه األذالنمو املستدام وحماربة الفقر. تسمى ه
  منوذج اهليكل التمويلي.واليت على أساسهما يتحدد  ايلوالسوق امل

التطور املايل، هذه البيئة  من وجود بيئة مساعدة ممكنة لتعزيزل وحتقيق هذه األبعاد البد و طبعا للوص
 ي. االقتصادضرورية وهامة جدا لتحسني مستوى التفاعل بني التمويل والنمو 

 ايلالبيئة التمكينية للتطور املالفرع الثاين: 
 ن خالل:مي واليت تتحقق االقتصادالنمو و  التمويللتفاعل بني اهتدف إىل زايدة مستوى  
  عليه اإلشرافملايل و ا القطاعوهام يف تنظيم  دور واسعللدولة  ،على القطاع املايل اإلشرافالتنظيم و، 

اخلاصة جيدة وفعالة. فالتنظيم اجليد حيتاج إىل تشجيع احلوافز صحيحة و ا الدور بطريقة ذهذ تنفيبشرط أن يتم 
إىل  اإلشرافكذلك يهدف ،  عاانترض ضرائب أو تقدمي اإلمن خالل فمصاحل العامة للتفضيل أي  دون

 السوق. ختالالتايف القواعد واللوائح ومعاجلة أوجه القصور  ذضمان تنفي
  دور فعال يف تشجيع  لةو هنا للدالكفاءة،  تعززتشجيع املنافسة بني البنوك، فاملنافسة يف القطاع البنكي

مان دخول ضالسماح و السياسات اليت تضمن التنافس يف السوق من خالل  إبعداد وذلكاملنافسة بني البنوك 
 مالئمة للسوق.أطر إعالمية ومؤسسية  وإنشاء ،اجليدس املال وخروج املؤسسات ذات الرأ

  ضافة إىل توسيع إ ،ضروري إلنشاء بنية حتتية سليمة تسهل عملية االقرتاضوهذا  االئتماننظام تقارير
لية التمويل املصغر تساعد آأن  إمكانية الوصول للخدمات املالية والتمويل خاصة فيما خيص األفراد. إضافة إىل

 ،ويلممعلومات دقيقة وموثوقة فيما خيص املرتشحني للتعلى تلبية حاجة املؤسسات املقرضة للحصول على 
وابلتايل تقليل العجز املعلومايت مما يؤدي إىل التقليل من املخاطر املالية وتكاليف القروض غري القابلة للسداد. 

أقل يف البلدان اليت يتقاسم فيها املقرض  قراض أعلى وخماطر االئتمانإلأن معدالت ا تشري البحوث إىل
 االستقرار املايل.حتقيق شرط أساسي إلدارة املخاطر و  االئتمانيةفشفافية املعلومات  ،وماتاملعل

 أمهية املؤسسات املالية، مؤسسات تقارير االئتمان نظام الدفع والتسوية، إضافة تتضح  اهن البنية املالية
ملالية جيعل من السوق املايل أكثر  لإلطار القانوين الذي حيكم ويسري الصفقات واملعامالت املالية. تطور البنية ا

كفاءة من خالل تقليل العجز املعلومايت وزايدة الثقة يف النظام القانوين وابلتايل زايدة مستوى العمق املايل 
 املالية. اإلاتحةوتوسيع معدل 
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 ياالقتصاداملطلب الثاين: املقاربة النظرية لعالقة التمويل والنمو 
واليت حاولت تسليط  يةاالقتصادأبمهية كبرية يف األدبيات  يالقتصاداعالقة التمويل والنمو  يتظح

 ي.االقتصادالضوء على أمهية املؤسسات املالية والتطور املايل يف دفع عجلة النمو 

 ياالقتصادالنمو  املالية  ي األساس النظري لدور الوساطة الفرع األول:
 على ثالث مداخل: ياالقتصاديعتمد التحليل النظري لدور الوساطة يف النمو 

إن أهم إسهامات النظرية احلديثة للنمو هي أتكيدها على وجود دور إجيايب للتمويل  نظرية النمو الداخلي:ه. 
. وذلك من ياالقتصاد تشجيع النمو املالية يفسواق املالية واأل تلعبه املؤسسات ذياملهم ال دورالمن خالل 

تنويع املخاطر وتوفري السيولة للمشروعات طويلة و ختصيص املوارد، و املالية، تعبئة املدخرات  خالل القدرة على
 معدل تراكم رأس املال.  رفعاألجل وابلتايل 

يلعب قطاع التمويل واملؤسسات املالية  & Gurly) (Shawحسب حتليل  :املدرسة اهليكلية للتمويلب.  
يتها بضرورة ؤ هذه األمهية دعت هذه املدرسة إىل تقدمي ر  املستدام، والنموية االقتصاد يف التنمية احامس ادور 

 التأثري اإلجيايبواليت من شأهنا تعزيز  ،إصالح القطاعات املالية وآليات التمويل ونظم الوساطة يف الدول النامية
   من خالل: للتمويل والنظام املايل 

 ات مالية جديدةتعبئة املدخرات احمللية عن طريق تطوير الصناعة املالية وعرض خدم.  

 التخصيص األمثل للموارد املالية عن طريق متويل املشاريع األكثر مردودية ذات التجديد التكنولوجي. 

 االستثمارخدمات مالية حملدودي الدخل والفقراء كالتمويل املصغر، وابلتايل زايدة معدل  ريتوف.  

 عملية التحوط من املخاطر املاليةريوفت . 
بني العملية  أتثري إجيايبإجيابية على متغريات الدائرة احلقيقية وابلتايل تربير وجود  رهلا أاث هذه الوظائف 

، حيث االقتصادهو نفس أمهية النقود يف حسب رواد هذه املدرسة  لتمويلاأمهية ف 1.ياالقتصادالتمويلية والنمو 
عن العمل ورأس املال يف العملية أمهية فالرصيد النقدي احلقيقي ال يقل ، يةاإلنتاجمدخالت العملية  أحديعترب 

 .اإلنتاجللوحدات النقدية يؤثر إجيااب يف كمية  ي، وابلتايل فزايدة الرصيد احلقيقيةاإلنتاج
 

 

                                           
: موجود يفمراجعة للفكر االقتصادي. حبث  (. الدور التنموي للمصارف والوسطاء املاليني:5200)إبراهيم  بن صاحل، العمر1 

muenchen.de/18798/1/MPRA_paper_18798.pdf-https://mpra.ub.uni.5. ص. 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/18798/1/MPRA_paper_18798.pdf
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دالت خالل حتديد مع املالية مندوات يرى رواد هذا االجتاه أن تقييد األ املدرسة الليربالية والتحرير املايل:ج.
هلا آاثر سلبية وبدرجة عميقة على تسقيف االئتمان ونسب االحتياطات القانونية وأتطري القروض و  ،الفائدة

خالل دراسة األاثر السلبية  ينطلق من التحليل ن هذاذإ ي.االقتصادعلى النمو و  عملية تكوين رأس املال
يف معظم  السياسات هذهإن تطبيق مثل  . االستثمارو  االدخار كل من معدالت  لسياسات الكبح املايل على

 ي.االقتصاد معدالت النموعلى  إىل حتقيق معدالت فائدة حقيقية سالبة مما أثر سلبا تالدول النامية أد

بضرورة حترير النظام املايل وإلغاء القيود املفروضة على معدالت الفائدة  لقد طالب رواد هذه املدرسة
املؤسسات املالية اليت تعمل يف بيئة تقيد  إن املؤسسات واألفراد .ياالقتصادمن أجل حتفيز النمو  واالئتمان

 األموالواخلدمات املالية املالئمة مما يدفعها لالعتماد على  رأس املالتواجه صعوابت للحصول على  سوف
 ي.االقتصادالنمو  عرقلةاخلاصة أو اللجوء للقطاع غري الرمسي وابلتايل 

 للدور اإلجيايب للوساطة املالية يف النمو من خالل: ينياالقتصادؤية من خالل ما سبق تتضح ر 
  ياالقتصادحمدد من حمددات النمو  خدمات الوساطةأي  املالية،اخلدمات مستوى ر يأن تطو. 

  إنتاجية، وابلتايل  استثماراتاملؤسسات املالية يف تعبئة املدخرات وحتويلها إىل الدور الذي تلعبه أمهية
الالزمة  واخلدمات املاليةالتمويل  هيكل النظام املايل وزايدة عدد الوسطاء من أجل توفري عضرورة توسي

 .لالقتصاد

    حداث عمق مايلإ قصداملالية ضرورة رفع القيود على املؤسسات. 

 Paganoحتليل  الثاين:الفرع 
 امنوذجوالذي يعترب  (Pagano)أتثري التطور املايل يف النمو نقدم منوذج مستوى مستوى التفاعل و  لفهم

 جلملة الدراسات النظرية اليت حاولت حتليل هذا التفاعل نظراي. شامال
 1من الشكل: AKيف حتليله دالة إنتاج للنمو الداخلي من الشكل  )Pagano(  ستعملا

 
  

 
 
 

                                           
1 Pagano, M. (1993). Financial markets and growth. an overview: European Economic Review, 37(3-2). 

Available from: http://www.csef.it/pagano/eer-1993.pdf. P.614. 

EQ.1.    ……………………………              t= AK  tY  

 

http://www.csef.it/pagano/eer-1993.pdf
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مجلة من  ابستعمالؤسسات تنتج سلعة واحدة ممغلق به  االقتصادط أفرتض أن حجم السكان اثبت و يللتبس
السلعة املستثمرة سوف تنخفض قيمتها مبعدل  ،اثبتة العائد، هذه السلعة إما تستهلك أو تستثمر اإلنتاجوسائل 

 .لكل فرتة 
 يساوي:  اإلمجايل االستثمارإذن 

 

 

 

 االستثمارمع  اإلمجايلالتوازن يف سوق رؤوس املال ال بد من تساوي االدخار  ،يف اقتصاد مغلق 
من      نسبة قدرهاهناك   (Pagano) ، مبعين أن تتحول مجيع املدخرات إىل استثمارات. حسباإلمجايل

نتيجة املعوقات املؤسساتية أثناء القيام بوظيفة الوساطة يتسرب    (إىل استثمارات والباقياالدخار تتحول 
 .املالية

  كما يلي:   االستثمار معدل يتحددساس على هذا األ
 

 

 

  : ( جند أن1ابلعودة للمعادلة رقم )

 

 

 والذي يساوي :  t+1 Gهو   t+1  الزمنيف إذن معدل النمو 

 

 

  
  أن:( جند 2املعادلة رقم ) ابستعمال

 -𝑔 =
I

K
 

 .3Q.                   St =  tI   

EQ.1. 
 

t+1= AK t+1  Y 

 

  G t+1 = 
𝑦 𝑡+1    −𝑦 𝑡

𝑦𝑡
  =  

𝐾𝑡+1       −𝐾𝑡

𝐾𝑡
 

   -1 G t+1 = 
𝐾 𝑡+1

𝐾𝑡
     

 

𝐺 =
I+(1−)K

K
   -1   

 

Q.2.            -(1 –t+1 = K  tI   

EQ.1. 
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 جند أن:  G ابلتعويض يف معادلة النمو K=A/y(: 1ولدينا من املعادلة رقم )

 

 

  1 ملايل يف النمو من خالل:ايؤثر التطور  ،(4إذن حسب املعادلة رقم )
  رفع النسبة أو املعدل  من املدخرات احملول إىل استثمارات، مبعن رفع معدل التحويل وتقليل التسرب 

 .النقدي

  التأثري على املعدلA احلدية لرأس املال يةاإلنتاج من خالل رفع مستوى. 

 .التأثري على معدالت االدخار اخلاصة  

 )املقاربة الوظيفية( ياالقتصادالنمو هثرها على النظام املايل و املطلب الثالث: وظائف 
الوظيفية واملتمثلة يف دراسة لنمو على املقاربة ايف التطور املايل  مستوى أتثرييركز الدارسون لفهم  

التخصيص األمثل للموارد زمانيا واليت تعمل على  ،النمو ودورها يفللنظام املايل  الوظائف اخلمس األساسية
 حتريك النمو. وابلتايلاملناسبة  يةاالستثمار  القرارات ختاذاو  االدخارمعدالت  ارتفاعومكانيا مما يودي إىل 

 نظام املايل املتطور يف الشكل التايل.لل ميكن توضيح الوظيفة األساسية
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                           
1 Pagano, M. (1993).  Op cit. P.614. 

𝐺 = I
A

Y
 -  = A  S -………..….               EQ.4. 
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 ختصيص املوارد املالية: وظيفة 4 -3رقم الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصدر: من إعداد الطالب

التخصيص األمثل للموارد املالية زمانيا ومكانيا هي نتيجة جمموعة من الوظائف يقوم هبا  إن عملية 
من مت حتفيز النمو.  نتعرض فيما يلي ألهم  االستثمارالنظام املايل تعمل يف األخري على رفع معدل االدخار و 

 الوظائف اليت تساعد على عملية التخصيص.

 س املالهتاج املعلومات وختصيص ر إن ول:الفرع األ
املديرين وظروف و ية توجد تكاليف كبرية مرتبطة بتقييم املشاريع والشركات، االستثمار القرارات  اختاذقبل  

نتاج املعلومة حول إمعاجلة و و  املدخر أو املستثمر القدرة على مجعالسوق، فكما رأينا سابقا ال ميلك 
عملية اختاد  أين تصبح ،االستثمارية يف االقتصادعوان األهذا ما يؤدي إىل تردد و  ،املرشحة للتمويل اتاالستثمار 
لقليل من يف املشروعات اليت يتوفر حوهلا ا االستثمارفراد ال يرغب األطبعا  ية صعبة.االستثمار القرارات 
 .هذه املعلومات موثوقيةإضافة إىل مشكلة  ،املعلومات

 الوسطاء
 سواق املاليةاأل

 العقود املالية

ل التخصيص األمث
 للموارد زمانيا ومكانيا

 

دل 
 مع

رفع
دخا

اال
ر

 

 

ر 
دل

 مع
فع

 
مار

ستث
اال

 

 النمو االقتصادي
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تكاليف املعلومات يرفع من القيمة االستعمالية لرأس املال، فكما هو معلوم يتدفق املال حنو  ارتفاعإن  
السوق اليت  روفظو  هاءمدراو  املعلومات حول هذه املشاريع امتالككثر مردودية وهذا يفرتض مسبقا املشاريع األ

يعمل الوسطاء املاليون على ختفيض تكاليف احلصول على  (Diamond &Boyd)حسب  تنشط فيها.
ه شاريع عالية املردودية. تتضح هذامل حنواملعلومات ومعاجلتها وبذلك يتحسن معدل ختصيص املوارد املالية 

تة مرتبطة بعملية البحث وتقييم ين يضطر كل مدخر بتحمل تكاليف اثبأبتصور اقتصاد بدون وسطاء  النتيجة
ية، حتمل هذه التكاليف الثابتة )تكاليف البحث( يرفع من االقتصادالشركات واملشروعات، املديرين والظروف 

 1ية.االستثمار املتاحة مما يؤثر سلبا على القرارات  يةاالستثمار تكاليف الفرص 

يعمل الوسطاء عن طريق ترشيد تكاليف احلصول على املعلومات بتحسني التقييم  ،كخالصة ملا سبق 
فهم ديناميكية التفاعل بني التمويل  إذن يتم ية مما يزيد من معدل ختصيص املوارد املالية.االستثمار القبلي للفرص 

ذات  ية وخاصةاالستثمار واملشاريع  عن الفرص أفضلوالنمو من خالل عمل الوسطاء على إنتاج معلومات 
فيتحسن معدل ختصيص املوارد ومن مت  االقتصاديتم إنتاج سلع جديدة يف أين  ،الطابع االبتكارية والتكنولوجية

 ي.االقتصاديتحرك النمو 

 رسة احلوكمةاالفرع الثاين: مراقبة الشركات ومم
املالية بصورة خاصة، ي بصورة عامة والعوامل االقتصادالنمو مسار  أساسي لفهمحوكمة الشركات أمر  
 ية.االستثمار القرارات واختاذ هلا أاثر على االدخار  األموالهذه  واستخدامللشركات  األموالمنح فطريقة 

املديرين على تعظيم قيمة الشركة  تعمل الرقابة الفعالة للدائنني واملسامهني على حث (Stigliz)حسب 
 ،واالبتكار اإلنتاجلتمويل وهذا ما جيعل املدخرون أكثر استعدادا  ،مما ينعكس إجيااب على كفاءة ختصيص املوارد

 ومتويلغياب الرتتيبات املالية اليت تعزز من حوكمة الشركات تتعطل عملية تعبئة املدخرات  ظليف املقابل ويف 
آاثرا مما يسبب  فعالية آليات احلوكمة هلا أتثري مباشر على أداء الشركاتإن  ذات املردودية العالية. اتاالستثمار 

 2جيابية على معدالت النمو احملققة.إ
ؤدي إىل ممارسة احلوكمة الفعالة من خالل عملية التصويت على القضااي إن تنوع وتعدد املسامهني قد ي 

بطريقة غري مباشرة حىت ولو كانت  عمالاأل اسرتاتيجياتتغيري و عمليات التصفية و كاالندماج، احملورية واهلامة  
 .اليةف على القرارات االدارية واملاشر لتمثيل مصاحل املالك واإلوذلك دارة أعضاء جملس اإل انتخابمن خالل 

                                           
1 Levine, R. (1997). Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda. Journal of Economic 

Literature, 35(2), 688-726.available from: https://pascal.iseg.utl.pt/~aafonso/eif/pdf/Levine.pdf.  P.695. 
2 Ibid. P.696. 

https://pascal.iseg.utl.pt/~aafonso/eif/pdf/Levine.pdf
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ومن مت حتسني  ،على املديرين بفعالية اإلشرافمن خالل مصلحة مجيع املسامهني  متثلدارة جمالس اإلإن 
لصغرية للشركة قد جيعلها تواجه سهم امحلة األ انتشارختصيص املوارد املالية رغم أنه هناك دراسات تؤكد أن 

 جمموعة من العقبات اليت تعرتض ممارسة الرقابة السليمة على هذه الشركات.

 : جتميع املدخرات ثالثالفرع ال
 هذه العملية مكلفة ،ها لالستثمارن من أجل توجيهموال املدخرييف جتميع رؤوس أ التعبئةملية عتتمثل 

لتغلب على من جهة، ومن جهة أخرى ا املرتبطة جبمع املدخراتملعامالت التحكم يف تكاليف ا وتتطلب
 .السوق وعدم متاثل املعلومات ختالالتا

إن عملية تعبئة املدخرات حتقق اقتصادايت احلجم من خالل ختفيض التكاليف املرتبطة ابلعقود الثنائية،  
هذا  على ،ذات املردودية العالية يةاإلنتاجاملشاريع  يف الستثمارهاحيث يعهد املدخرون أبمواهلم للوسطاء 

 أو تستثمر اليت سوف توجه اتاالستثمار فراد بسالمة األساس جند أن هذه العملية تتمثل أساسا يف إقناع األ
فراد ابألمان والثقة يف القدرة على ، وحتقيق لذلك جيب أن يكون للوسطاء مسعة جيدة تشعر األفيهاأمواهلم 
 :على املايلإذن يعمل النظام  .أمواهلم اسرتجاع
  املدخرات مما يؤثر أتثريا إجيابيا على النمو من خالل زايدة املدخرات، حتقيق وفرات  عملية تعبئةحتسني

 .غري القابلة للتجزئة اتاالستثمار احلجم ومتويل 

   جديد حتسني معدل ختصيص املوارد املالية وتوفري التمويل للمشاريع االبتكارية مما يعزز من الت
 ويعيق النمو. يةاإلنتاجين واملستثمرين يقيد العديد من العمليات خر ذي، فعدم الوصول للعديد من املالتكنولوج

أن الدول الكربى كربيطانيا مثال استفادت من النظام املايل لتحقيق منو  (Bagehot & Walter) يرى
فالثورة الصناعية ما كانت أن تقوم دون  ،اقتصادي أكثر من أي دولة أخرى بفعل متويل املشروعات احلديثة

ونتيجة لذلك مت تطوير أساليب حشد وجتميع املدخرات من قبل  ،متويل طويل األجل للمشروعات التنموية
 1مؤسسات النظام املايل.

 : حتسني املخاطررابعالفرع ال
ل عملية جتميع التكاليف تعمل العقود املالية والوسطاء على تسهي واخنفاض ظل توفر املعلومات يف
 تداوهلا والتحوط منها مما يؤثر إجيابيا على عملية ختصيص املوارد املالية.و املخاطر، 

                                           
 موجودة يف: .املصريف على احلد من ظاهرة الفقر: دراسة قياسية جتميعية على الدول الناميةقدرة النظام  .(2009) صاحلبن  إبراهيم ،العمر 1

muenchen.de/18804-https://mpra.ub.uni/. .16ص. 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/18804/
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حيث يعمل النظام املايل على ، أمهية تنويع املخاطر القطاعية التقليدية علىتركز نظرايت التمويل 
اطق والبلدان، فالبنوك وشركات الصناعات واملنو الشركات، و الفردية،  اخلاصة ابملشاريعالتخفيف من املخاطر 

يؤثر إجيااب على  املخاطر ممامثال على توفري مجيع اآلليات لتداول وجتميع وتنويع  املالية تعملواألسواق  االستثمار
 .االستثمارالنمو طويل األجل وذلك من خالل رفع معدالت االدخار و 

التنويع والنمو تتحدد من و  عالقة املخاطر القطاعية فإن  (Acemoglu & Ziliboti)حسب منوذج 
 1خالل ما يلي :

  مالية أولية  استثماراتما تكون عالية املخاطر غري قابلة للتجزئة وتتطلب  العوائد دائمااملشاريع عالية
 .ضخمة

  جتنبها يرغبون علىاألفراد ال حيبون املخاطر ودائما ما. 

  العائد قليلة املخاطر. مشاريع قليلةهناك 

ية بتنويع حمافظهم املالية سيلجأ االقتصادغياب الرتتيبات املالية املناسبة اليت تسمح لألعوان  ظليف  
أهنا مشاريع غري مناسبة وخطرة. يف املقابل ومع  العتقادهماملخاطر املدخرون واملستثمرون لتجنب املشاريع عالية 

سوف يتم  املخاطرعلى توفري فرصة تنويع احملافظ و  املالية املناسبة اليت تعملوجود نظام مايل فعال والرتتيبات 
وابلتايل إعادة توزيع املدخرات وتوجيهها  ،حنو املشاريع عالية املخاطرة يةاالستثمار القرارات  إعادة توجيه

 ي.االقتصادللمشاريع عالية العائد احملركة للنمو 
وحيث على رايدية األعمال يف  االبتكاريأن تنويع املخاطر القطاعية حيفز النشاط  (Levine) كما يؤكد

يف االبتكار  االستثمارالتكنولوجي. فلكسب مكانة يف السوق البد من  التنوعمما يؤدي إىل حصول  االقتصاد
على هذا  هذه املشاريع.حمفظة متنوعة من املشاريع االبتكارية يقلل من خماطر  امتالكفالقدرة على  ،والتكنولوجيا

 تنوعفيها وحصول ال االستثمارزايدة  إىلدي ؤ يسمح التطور املايل بتنويع املخاطر التكنولوجية مما ي األساس
 2ي.االقتصادالتكنولوجي احملفز للنمو 

فمثل هذه ابإلضافة إىل تنويع املخاطر يعمل النظام املايل وخاصة الوسطاء على عملية تقسيم املخاطر،  
حيث يعمل  ،يةاالقتصادميكن جتنبها كالصدمات  ة وابلتايل الينال ميكن تنويعها يف أي حلظة زمنية معاملخاطر 

 طويلة األجل. استثماراهتمعلى تسيري عملية تقاسم املخاطر من خالل  االستثمارالوسطاء وخاصة بنوك 

                                           
 املرجع نفسه. 1

2 Béji S. (2011). Op cit. P.32. 
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على حتويل األصل املايل إىل سيولة يف الوقت إضافة للمخاطر القطاعية جند خماطر السيولة وعدم القدرة 
على هذا األساس  ،والسعر املناسب. فال املستثمر وال املدخر له القدرة عن التخلي على مدخراهتم لفرتات طويلة

يعمل النظام املايل على توفري السيولة للمشاريع طويلة األجل من خالل توفري الرتتيبات املالية اليت تسمح بتحويل 
 .وأبقل تكلفة ممكنةسيولة ل املالية طويلة األجل إىل األصو 

 الفرع اخلامس: تسهيل عملية التبادل
وتشجع االبتكار  ،وحتسن التخصص ،تركز الدراسات احلديثة على أن الرتتيبات املالية تقلل التكاليف

  ي.االقتصادز النمو يتعز  وابلتايل التكنولوجي
تستطيع املؤسسات املالية من ختفيض تكاليف املعامالت وتعزيز التخصيص مما  Smith)  (فحسب

تعمل  ،تكلفةمالية  معاملة لكلطبعا  1ثر مباشر على النمو.أنتاجية يكون هلا إيؤدي إىل حتقيق مكاسب 
األسواق ص، هبذه الطريقة تعمل يالتخصفعالية الرتتيبات املالية على خفض هذه التكاليف مما يؤدي إىل زايدة 

إجيابية على تنمية  ا، هذه األخرية يكون هلا أاثر يةاإلنتاجعلى تعزيز التبادل مما يؤدي إىل حتقيق املكاسب يف 
 تعزيز ظهورخري إىل كثر ختصصا مما يؤدي يف األاأل اإلنتاجيدعم عمليات  ااألسواق املالية، فالسوق يعترب نظام

 .وتشجيع االبتكارز التخصص يتعز تعمل على بادل التأي زايدة  ؛بيئة تشجع التطور التكنولوجي

 علىأساسا  يعملالتطور املايل مستوى أن  من خالل املقاربة الوظيفية يتضحو  ،كخالصة ملا سبق 
ت مرتفعة املايل، معدال هنا يلعب العمق لوظائف،ا هلذه أتدية البنوك، املؤسسات املالية واألسواقحتسني طريقة 
تشجيع النمو  متوتراكم رأس املال ومن  املواردعملية ختصيص  يفاملايل الدور املهم  واالستقرارمن الشمول 

تكاليف الوصول للمعلومات تصبح العمليات  ارتفاعتكاليف املعامالت و  ارتفاعظل يف املقابل ويف  والتنمية.
مما  افية للحقوقعدم وجود محاية كو  وهذا بسبب عدم وجود الثقة بني األطراف ،املالية خطرة ومكلفة جدا

يسري توفري وتتعمل على: الرتتيبات املالية املناسبة ف .وحمدودية السوقيف األخري إىل كبح رايدية األعمال يؤدي 
-احلصول على مدخر أو تكلفةمشرتي -فيض تكلفة احلصول على ابئعختعملية احلصول على املعلومات، 

 إنفاذ العقود ومحاية احلقوق بني األطراف.و  مستثمر

من خالل ختفيض تكلفة احلصول على التكاليف عملية السيطرة على  متارساملايل مؤسسات النظام إذن 
 إىل ختفيضها وااللتزام هبا، إضافة ذاملعلومات وتوفريها ومن مت تسهيل عملية إبرام الصفقات ومتابعة شروط تنفي

أكرب من املكاسب اليت حتققها فإن هذه  تكلفة إجراء معاملة ما قلنا سابقا إذا كانت املعامالت، فكماتكلفة 
                                           

1 Béji S. (2011). Op cit.. P.34. 



 االقتصاديقنوات التأثري ومستوى التفاعل بني التطور املايل والنمو   ....................الفصل الثالث:
 

120 

 

طبعا هذه املؤسسات ال تستطيع وحدها توفري البيئة اآلمنة للمعامالت املالية ما مل يكن هناك  املعاملة لن تتم.
وذلك من خالل العقود املالية  ،طرف اثلث حيدد قواعد السلوك واملتمثل يف سيادة القانون وقوة إنفاذ القوانني

 احلقوق.  محايةى ضمان واليت تعمل عل

 التأثري  قنواتالتطور املايل والنمو، العالقة السببية و  الثاين:املبحث 
وأبقل تكلفة  االقتصادطبعا وجود نظام مايل سليم يقدم خدمات مالية متنوعة ومتالئمة مع حاجيات 

ممكنة سوف يقلل من املدفوعات والعامالت النقدية، إضافة إىل زايدة إمكانية وصول اخلدمات املالية ألكرب فئة 
سيمكن األفراد واملؤسسات ، هذا األخري قل دخال عن طريق آلية التمويل املصغرممكنة وخاصة الفئات األ

تنمية حملية من  إحداثما يؤدي إىل  ،املناسبةاملشاريع  يف االستثمار الصغرية من التخطيط للمستقبل ومن مت
 خالل احلد من الفقر وزايدة املداخيل.

التمويل هو أحد أهم العقبات، فاخلدمات املالية ال تصل للجميع مما يقلل فرص احلصول على املال. إن 
تكاليف اخلدمات  رتفاعالا األسباب تتمثل يف ضعف مستوى الدخل والفقر يف املناطق النامية، إضافة طبع رزأب

  خماطر البنوك. ارتفاعو املالية 

سات التعرض للصدمات، فنمو أصول املؤسواضح جليا أن سهولة املعامالت املالية يقلل من إمكانية 
املصغرة وحصوهلا على الرتتيبات املالية املناسبة يزيد من درجة الثقة لديها. فالتطور املايل يسمح بتقدمي خدمات 

وابلتايل ختفيض  ،كلفة ممكنة مما يسمح بتجنب عمليات الدفع النقدية والسرقةت، الدفع والتأمني أبقل راالدخا
التطور املايل يسمح ف ية.االقتصادصول والتحوط من الصدمات احملولة وتوفري الفرصة لرتاكم األ األموالتكاليف 
 ،قتصادياالنمو الخري حلدوث يؤدي يف األ وابلتايل إنتاجية أكثر مما ربختصص أكو ، كثرأ استثماراتحبدوث 

الصحي و..... و جيااب على حتسني املستوى التعليمي، إوهذا تزامنا مع منو مداخيل الفرد الواحد مما ينعكس 
 واحلد من ظاهرة الفقر.

املقارابت احلديثة للتنمية تعمل على دعم التنمية املستدامة من خالل الرتكيز على مكافحة الفقر، وتعزيز 
 سوف نتناول هذه املواضيع من خالل املطالب التالية: الصحة والتعليم.

 .املطلب األول: العالقة السببية وأدبيات التمويل والنمو
 .مستوى الدخل: التطور املايل وحتسني الثايناملطلب 
 .التجديد التكنولوجي قناة : الثالثاملطلب 

 .ل للخدمات املاليةو املطلب الرابع: قناة الوص
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   املطلب االول: العالقة السببية
فمن جهة يؤكد  السببية،العالقة يف طبيعة النمو  –وأدبيات موضوع التمويل ختلف التحليل النظري ا
يني على العالقة األحادية بني املتغريين، مبعىن أن التأثري يسري يف اجتاه واحد، ومن جهة أخرى االقتصادبعض 

ن العالقة أب الدراسات من جهة أخرى ذهبت بعض ،اهنيجتاالاليت تسري يف ية املزدوجة بهناك من ينادي ابلسب
د و جو  إىل التأكيد على بعض الدراسات التطبيقية آخر ذهبتالنامية. يف اجتاه  االقتصادايتوخاصة يف  حيادية

 .يف بعض االقتصادايت اليت تعاين من بعض االختالالت أتثري سليب بني مستوى التطور املايل والنمو االقتصادي

 الفرع األول: السببية األحادية 
يطرح التساؤل حول اجتاه  ناوه ،ي يسري يف اجتاه واحداالقتصادمبعىن أن التأثري بني التطور املايل والنمو  

 ؟أم العكس ياالقتصادهذا التأثري، أهو من التطور املايل إىل النمو 
متغري داخلي اتبع أنه أي  ؛للبنية املالية لالقتصاد اي اتبعاالقتصاديعترب النمو  حيث العرض القائدفرضية  ه.

ي، فمن خالل االقتصادسري من التطور املايل إىل النمو يالعالقة  اجتاههنا للتمويل اخلارجي املباشر وغري املباشر، 
 أي أني. االقتصادالية مما يؤدي إىل تعزيز النمو توسع املؤسسات املالية تزداد كمية املعروض من اخلدمات امل

  1:اجتاه العالقة كما يلي
 

                       
ي من خالل توجيه نسبة كبرية من االقتصادإجيايب على النمو  أتثرييف هذا النموذج املؤسسات املالية هلا 

االدخار إىل استثمارات حقيقية ذات املردودية العالية يف األجل الطويل أو ما يعرف بعملية التحويل، ومن بني 
 يني الذين اندوا هبذا االجتاه جند:االقتصاد
 ي االقتصاد(Bugehot,1873)   يق النمو يعد من األوائل الذين اهتموا بدور الوساطة البنكية يف حتقو

ملستوى النمو  اوحمدد اهام ي، حيث أكد على أن تطور وفعالية الوساطة البنكية يعترب عامالاالقتصاد
  2ي.االقتصاد

                                           
 7رسائل البنك ابلكويت. ص. :. الكويتدراسة حتليلية ألثر املتغريات االقتصادية على أداء سوق األوراق املالية .(2000) ، هالةالسعيدحلمي  1

2 Jimborean, R. (2004). Développement financier et croissance économique dans les pays en transition. 

Novembre, www. ifgtunisia. org. P.3 

 النمو االقتصادي التطور املايل 



 االقتصاديقنوات التأثري ومستوى التفاعل بني التطور املايل والنمو   ....................الفصل الثالث:
 

122 

 

 ي االقتصاد(Schumpeter,1912)  ي االقتصادالذي أكد أن التأثري اإلجيايب للبنوك على النمو
ضخمة ذات املخاطر العالية يف  وإحداث التجديد التكنولوجي الذي يتطلب أمواال االبتكاريتمثل يف متويل 
 1.اآلجال الطويلة

دور البنوك التجارية يف خلق قدرة شرائية  على) ,Bugehot) Schumpeterاين االقتصادإذن ركز  
ني املدخرين وهذا بتسيري خماطر السيولة وتوفري املعلومات ب ،جديدة لتمويل املشروعات طويلة األجل

 واملستثمرين.

 ي االقتصاد(Goldsmith, 1956)  ي، االقتصادأكد أن التطور املايل يعترب كعامل إجيايب للنمو
تنويع الوسائل واملنتجات املالية فإجيايب على مستوى الدخل الوطين احلقيقي،  دورتوسيع حجم النظام املايل له ف

وابلتايل رفع معدل  االستثمار )إصدارات جديدة( يساعد على حتريك وحتويل االدخار حنو السوق املايل واتساع
  2.تراكم رأس املال

  دراسةMcKinnon,1973)  (Shaw & أكدت على أن القيود الكمية اليت تفرضها الدول النامية
ومنه  اتاالستثمار على النظام البنكي من خالل سياسات الكبح املايل هلا آاثر سلبية على االدخار وإنتاجية 

مما  اتاالستثمار رفع هذه القيود سيؤدي إىل حدوث تطور مايل يعمل على حتسني كمية ونوعية  ،تقيد النمو
 3.ياالقتصاد حيفز النمو
  اين االقتصاد(Curley & Shaw)   أكدا على الدور الرئيسي للوسطاء املاليني يف حتويل املداخيل

عن طريق إصدار األصول وتوفري اخلدمات املالية املناسبة، فتنويع  غري املنفقة من أعوان الفائض إىل أعوان العجز
ي، يف االقتصادالدخل وابلتايل حتريك النمو و  اإلنتاجمعدل و  االستثماراخلدمات املالية يساعد على رفع معدل 

حني أن غياب اخلدمات واألصول املالية خاصة املشتقات املالية اليت تساعد على عمليات التغطية من املخاطر 
خماطر تغري و وخاصة خماطر السيولة،  يةاالستثمار  املالية يقيد مصادر متويل املشروعات ويرفع من درجة املخاطر

                                           
  .3مرجع سابق. ص.  (2005) .بن صاحل، إبراهيم العمر 1

 
2 Levine, R. & Demirgue –Kunt, A. (2001). Financial Structure and economic growth. United States: The MIT 

Press cambridge.p.3. 
3  ARNER, D. W. (2007). Financial Stability, Economic Growth,and the Role of Law. New York: Cambridge 

University Press. P.38. 
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ختفيض عدم متاثل و كزا  على دور اخلدمات املالية يف توفري املعلومات، إذن  ر  1،معدالت الفائدة وأسعار الصرف
 املعلومات وتقليل املخاطر عن طريق تنويع األصول املالية.

على  يؤثر إجيابيامن خالل ما سبق يتضح أن وجود نظام مايل متطور يوفر أدوات مالية متنوعة    
اليت تؤدي إىل زايدة  يةاإلنتاج وحتسني ،نتيجة زايدة حجم املوارد اإلنتاجاملتغريات احلقيقة مما ينعكس على زايدة 

يني االقتصادمن بعض  انتقد التحليلهذه  .ياالقتصادي. إذن التطور املايل يقود ويشجع النمو االقتصادالنمو 
 .لثروة احلقيقةالذين رأوا أن التطور املايل دالة موجبة يف ا

يني الذين رأوا أن التطور املايل االقتصادبعض  منانتقدت فرضية توجيه العرض  حيث فرضية الطلب التابعب.
الذي حتكمه عوامل  االقتصادأي أنه جمرد انتج فرعي للنمو يف اجلانب احلقيقي دالة موجبة يف الثروة احلقيقة، 

، مبعىن عندما تقود املشاريع ؛ أي وجود طلب اتبعفحسب هذا االجتاه املال يتبع املشاريع أينما ذهبت أخرى،
يؤدي إىل توسع يوفرها العمق املايل والشمول املايل زايدة الطلب على اخلدمات املالية اليت ف يتبعها املال،

 .اخلدمات املالية وحدوث تطور مايل
منتقدين بذلك  1994Devereux & Smith(،2,)و yer,1988)(Maأكدته دراسات  االجتاههذا 

ي، مبعىن أن زايدة الطلب االقتصاديني على الرتكيز على دور النظام املايل يف دفع عجلة النمو االقتصادمبالغة 
 على األصول واخلدمات املالية هو نتيجة لنمو الدخل احلقيقي. فاجتاه العالقة يسري كما يلي: 

 
 

قد  (Patrick,1966)أن الـتأثري والعالقة السببية بني املتغريين، جند  اجتاهوأمام هذا االختالف يف حتديد 
 ي.االقتصادبني التطور املايل والنمو  (Bidirectionnel)ابلسببية املزدوجة أو الثنائية  ىاند

 ادلبهو التأثري املت السببية املزدوجة الفرع الثاين: 
والطلب التابع  (Supply-leading)العرض القائد  ، من التطور املايلنينوع   (Patrick)بني 

(Demand-following)  ي يف حني الثاين مرتبط االقتصاد، حيث األول مصاحب للمراحل األوىل للنمو
إن التطور املايل املتمثل يف العرض القائد يسيطر خالل املراحل األوىل  ابملراحل املتقدمة من العملية التنموية.

                                           
1  El Mofakkir, S.  (1999), vers une nouvelle intermédiation financière. Revue : l’Euro et la méditerranée. 

52(02). P.87. 
 .7السعيد، هالة. مرجع سابق، ص،حلمي  2

النمو 
 دياالقتصا

 

 التطور املايل
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، واستثمارات ضخمة إىل تكنولوجيات عالية االقتصادي وبصفة خاصة يف املرحلة اليت حيتاج فيها االقتصادللنمو 
ع وختفيض فعال لالستثمارات ذات التجديد واالبتكار التكنولوجي عن طريق تنوي يسمح بتمويلالعرض القائد ف

حصره للدور اإلجيايب للبنوك  يف (Schumpeter)املخاطر التكنولوجية، وهو نفس االجتاه الذي ذهب إليه 
العرض القائد يشري إىل املرحلة اليت يكون فيها إجياد املؤسسات . إذن يف متويل االخرتاعات التكنولوجيةاملتمثل 

يقود إىل تعبئة املوارد املالية فهو لتابع هلا سابقة للطلب عليها وعرض األصول واخلدمات املالية ااألسواق و ، املالية
ابملراحل . تعرف هذه احلالة املعطلة من القطاع التقليدي وحتويلها إىل القطاع احلديث الذي يبدأ يف الظهور

 .يتصاداالقالعالقة السببية من التطور املايل إىل النمو  اجتاهتحقق فرضية منه تي و االقتصاداألوىل للنمو 

النمو احملقق نتيجة ف 1،أما يف املراحل التالية واملتقدمة من العملية التنموية أيخذ الطلب التابع يف الظهور
واالبتكار وابلتايل بداية ظهور التجديد  ،العرض القائد يؤدي إىل خلق وتوليد طلب جديد على اخلدمات املالية

طلبات لتلبية املايل املتمثل يف  صناعة مالية متطورة تعمل املؤسسات املالية على توفريها للمستثمرين واملدخرين 
اليت تبدأ يف الظهور، إذن الطلب التابع يشري إىل احلالة اليت يكون فيها و القطاع احلقيقي على هذه اخلدمات 

ة اجلديدة التابع هلا هو استجابة لطلب القطاع احلقيقي وجود املؤسسات املالية وعرض األصول واخلدمات املالي
العالقة السببية من النمو  اجتاهحتقق فرضية  عليها نتيجة تقدم عمليات النمو وزايدة مستوى الدخل، وابلتايل

ي االقتصادي إىل التطور املايل. إذن يف ظل التفاعل املستمر بني العرض القائد، الطلب التابع والنمو االقتصاد
 تتحدد العالقة التبادلية كما يلي:

   ياالقتصاديف املراحل األوىل من عملية التنمية يتحدد منوذج العرض القائد والنمو.  
 
 
   ي والطلب التابعاالقتصاديف املراحل املتقدمة من عملية التنمية يتحدد منوذج النمو. 

 
 
 بني املتغريين.   أو التأثري املتبادل من النموذجني تتحدد العالقة السببية املزدوجة 

    

                                           
. اجمللد واإلدارةجملة جامعة امللك عبد العزيز االقتصاد  .تطور املايل على النمو االقتصادي(، أتثري ال2004خالد بن محد )، عبد هللا القدير 1

 . 6.ص. 3-22(، 1)18

النمو  التطور املايل 
 االقتصادي

النمو  التطور املايل 
 االقتصادي

النمو  التطور املايل 
 االقتصادي
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يرى ابتريك أن الدول النامية سوف تتبع منوذج العرض القائد يف املراحل األوىل  ،على هذا األساس
 .امالي الب التابع الذي سيحدث تطور ي وظهور الطاالقتصادللعملية التنموية من أجل رفع النمو 

 والتأثري السليبالفرع الثالث: العالقة احليادية 
الدراسات  بعضأمام هذا اجلدل يف عدم حسم العالقة بني املتغريين وأي منهما يؤثر يف اآلخر ظهرت  

Monotonic  -(Non 1عالقة غري رتيبةهي ي االقتصادوالنمو التمويل أن العالقة بني  تؤكدالتطبيقية 

relationship).  يف هذا االجتاه وجد كل من(Cecchetti & Kharroubi, 2012) ، التمويل ميكن أن
 2.أتثري سليب على النمو وله ايصبح معيقأن 

تقسم مستوايت التطور املايل يف الدراسات التجريبية إىل مستوايت عالية، متوسطة  :عتبة التأثريه.فرضية 
وضعيفة، تؤكد الدراسات أن الدول اليت هلا مستوايت تطور مايل متوسطة يكون للنظام ومستوى التطور املايل 

تبدأ حيث  ضعيف،ي، الدول عالية التطور املايل يكون هناك أثر إجيايب لكن االقتصادأثر كبري وحمفز للنمو 
أما فيما خيص الدول النامية  too much finance،3)(يف الظهور املفرط ومشاكل التمويل السلبية األاثر 

 ،(Threshold)ألنه مل يصل إىل عتبة التأثري  ياالقتصادواليت تعاين من ختلف مايل النظام املايل ال حيفز النمو 
أين تكون خطية  عالقةابلضرورة  تليس يؤكد على أن العالقة بني املتغريينهذا التحليل  وابلتايل العالقة احليادية.

ال أن التطور املايل أكدت  (Rioja&Valev, 2004)ففي دراسة  4.يف العالقة التفاعلية لهناك نقطة حتو 
املايل  مبعىن أن التطور ابلعتبة،عرف يي إىل يف حد معني من مستوى التطور االقتصادإجيابيا على النمو  يؤثر

. كما وغري حاسم األثر غري مؤكد بلوغ هذا املستوىقبل  ،مستوى معني حدود يفحيفز النمو فقط 
من مؤشر العمق  %90على أن  نقطة التحول قريبة من حدود  Cecchetti,2012)  (Kharroubiأكد

، بعد هذه النسبة تبدأ األاثر اإلمجايلالناتج احمللي  مننسبة كاملايل املقاس مبؤشر االئتمان املقدم للقطاع اخلاص  

                                           
 F(x)فإن   Y≤Xحيث Yو Xإذا كان لكل قيمة من   (Monotone non decreasing)رتيبة غري متناقصة  Fتكون الدالة  1

≤f(Y)ة قيمة متغري ، طبعا زايدة قيمة التطور املايل تؤدي إىل زايدة قيمة النمو االقتصادي. فالعالقة بني املتغريين هي عالقة رتيبة متزايدة، أي أن زيد
 تؤدي إىل زايدة قيمة املتغري األخر والعكس صحيح.

2 Sahay, R., Cihák, M., N'Diaye, P., & Barajas, A. (2015). Rethinking financial deepening: Stability and 

growth in emerging markets. Working paper of IFM. N0: 15/08. Available from: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1508.pdf.  P.16.  
3 Ibid.  
4 Law, S. H., & Singh, N. (2014). Does too much finance harm economic growth?. Journal of Banking & 

Finance, 41, 36-44.available from: 

https://pdfs.semanticscholar.org/9706/593444e02390fe26084e9197b8e045e85c01.pdf. P. 36. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1508.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/9706/593444e02390fe26084e9197b8e045e85c01.pdf
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على هذا األساس القطاعات املالية الكبرية وسريعة . يات اإلفراط من التمويللالسلبية يف الظهور من خالل عم
 1. االقتصادبقية  علىالنمو قد تكون هلا تكلفة عالية 

املوارد املالية سواء  بعبارة أخرى تسارع معدالت منو القطاع املايل والبنكي يزيد من حدة املنافسة على
داخل القطاع نفسه أو مع ابقي القطاعات األخرى مما يؤدي إىل حدوث أزمات مالية تكون أاثرها سلبية على 

 .معدالت االستثمار
اليت أجنزت حول الدول البرتولية  (Nili &Rastad)أكدت دراسة : ب.التأثري السليب ولعنة املوارد الطبيعية

ملستوى التطور املايل على النمو يف الدول املصدرة للنفط، هذه النتيجة تدل على  على التأثري الضعيف جدا
االعتماد الكبري هلذه الدول على مورد النفط يف النموذج التنموي، إضافة إىل عدم فعالية وكفاءة املؤسسات املالية 

 يف هذه االقتصادايت.
ابلعالقة الغامضة، إذ  املصدرة للنفط الدولعالقة التمويل ابلنمو يف  (Beck, 2011)يف حني وصف 

يف هذه االقتصادايت حتركه قوى وعوامل أخرى وأن النظام واهليكل املايل له دور خمتلف يف ذلك، أن النمو 
أن البلدان اليت تعتمد على تصدير املوارد الطبيعية )النفط خاصة( متيل أنظمتها للتخلف   (Beck)حيث وجد 

رحبية عالية ولديها رأس مال أفضل وسيولة أكثر، يف املقابل تقوم مبنح قروض أقل  رغم أن البنوك حتقق معدالت
 2للقطاع اخلاص.

والتمويل املفرط ولعنة املوارد على كفاءة  عدم حسم اجتاه العالقة يف الدراسات النظرية ومقاربة العتبة 
يف الدراسات التطبيقية تؤدي إىل طرح تساؤل حول آليات التأثري وقنوات التحرك من التطور املايل  النظام البنكي

 القنوات. ذهفيما يلي حناول التطرق هل .وخاصة النظرية اليت ارتكزت عليها هذه التحاليلو ي االقتصادالنمو إىل 

 مستوى الدخل: التطور املايل وحتسني الثايناملطلب 
وزايدة معدل  ،يةاالستثمار  القرارات الختاذيف توفري بيئة مالئمة  التطور املايلأمهية فيما سبق مت توضيح 

ي وابلتايل حتسني الدخل )سواء الوطين أو الفردي(، هنا تلعب املؤسسات االقتصادوحتفيز النمو  ،يةاإلنتاج
وخلق وظائف وزايدة الدخل  ،يةاإلنتاجمنطلقا أساسيا لزايدة الطاقة  اعتبارهاالصغرية واملتوسطة أمهية كربى على 

 مما يساهم بشكل مباشر يف احلد من الفقر وحتسني املداخيل. وزايدة القيمة املضافة لالقتصاد وتنويعه
 :هي لزايدة مستوى الدخل الوطين والفردي تركز الدراسات على ثالث قنوات أساسية

 تنمية القطاع اخلاص. 

                                           
1 Ibid. 
2 Samargandi, N., Fidrmuc, J., & Ghosh, S. (2014). Financial development and economic growth in an oil-rich 

economy: The case of Saudi Arabia. Economic Modelling, 43, 267-278. P. 268. 
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 ياالقتصادق االستقرار حتقي. 

 .إدارة القطاع العام 

 الفرع األول: التطور املايل وحتفيز القطاع اخلاص
مشكلة الولوج للقطاع املايل الرمسي وعدم القدرة على احلصول من ات الصغرية واملتوسطة ستعاين املؤس

هم قيد وعائق يواجه هذا ، على هذا األساس ينظر للتمويل على أنه أعلى التمويل الالزم وخاصة من البنوك
أسرع   بشكلتنموا اخلاصة الشركات واملؤسسات ابإلضافة طبعا للضرائب والتنظيمات، ف ،النوع من املؤسسات

 التطوير املايلاحلديثة ترى أن  فاألحباث بشكل أسهل وأسرع،اخلدمات املالية التمويل و كلما كان احلصول على 
 زايدة املنافسة واالبتكار وخفض تكاليف املعامالت.و يف الشركات،  يةاإلنتاج ؤدي إىل زايدةي

 االستثمارفراد( تزيد معدالت زايدة معدالت االدخار )زايدة مداخيل األب: وتراكم رهس املال يةاإلنتاجيداد   ه.
وهذا ما يؤدي إىل  ،يةاالستثمار البحث عن التمويل ورصد الفرص  عملية وتراكم رأس املال. فالتطور املايل ييسر

ختاد القرارات ا، إضافة إىل تنويع وتوزيع املخاطر كما رأينا سابقا مما يؤثر إجيااب على للموارد املاليةختصيص أمثل 
 خيص املشاريع عالية املخاطر وعالية املردودية.فيما ية االستثمار 

عد على تعزيز املنافسة واالبتكار وتعزيز : تؤكد الدراسات أن التطور املايل يسايداد   ي املنافسة واالبتكارب. 
يف دراسة عن أتثري التطور املايل يف منو الصناعة حللت مصادر منو القطاع إىل عنصرين  ي.االقتصادالنمو 

هذه الدراسة أن عدد الشركات  يف أساسيني مها: منو القيمة املضافة للشركات ومنو عدد الشركات. حيث وجد
حول  (Tudesse, 2005)في دراسة قام هبا ف يف الدول اليت هبا تطور مايل. بشكل متسارع االصناعية من

املوجود يف معدالت  االختالفالتطور املايل وحتفيز االبتكار التكنولوجي بينت أن مستوى التطور املايل يفسر 
 1.يةاإلنتاجله أثر يف خفض التكاليف وزايدة معدالت منو كان صناعة التقدم التكنولوجي يف الدول، كما  

 ةإن أهم خمرجات التطور املايل هي وفر  ،القطاع املايل خيفض التكاليف منو وتطور :للدفع اجيد ايوفر نظام ج.
على  .التحويالت الدولية وتيسري معامالت التجارة الدولية احمللية إىلاخلدمات املالية للعمالء من خدمات الدفع 

مازالت تعتمد على النظام الورقي وابلتايل االعتماد على أنظمة الدفع ساس هناك العديد من أنظمة الدفع هذا األ
 الصفقات املالية.موثوقية أكرب يف ييسر املعامالت وتصبح التجارة أكثر سهولة و سااللكرتونية 

                                           
1Claessens, S., & Feijen, E. (2007). Financial sector development and the millennium development goals. 

Washington D.C: World Bank Publications.  P. 27 
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نرتنت وتعميم شبكة األ ،إلجراء التحويالت والعمليات البنكية والتطبيقاتاهلواتف الذكية  إن انتشار 
وابلتايل خلق  ،ألكرب شرائح اجملتمع سيخفض كلفة االتصاالت مما يؤدي إىل تنوع حاجات املستهلكنيللوصول 

 أسواق جديدة ومنتجات جديدة.

إذن كخالصة ملا سبق يعمل التطور املايل على تشجيع وحتفيز القطاع اخلاص من خالل توفري التمويل 
تشجيع املنافسة وإحداث تنوع تكنولوجي يف القطاع، و للخواص ورفع معدل التخصيص األمثل للموارد املالية، 

 ىل حتديث نظام الدفع وتيسري املعامالت والصفقات.إضافة إ

 الفرع الثاين: التطور املايل وتقليل التقلبات
دخل  استقرارومستوى نصيب الفرد من الدخل  رتفاعمرتبط اب اإلمجايل احمللي تذبذب الناتج اخنفاض

مل التطور املايل على التخفيف من تقلبات الدخل من خالل وظيفة تنويع وتقاسم يع الشركات والعائالت.
الصدمات  امتصاصوابلتايل  أفضل ستثمرين واملقرتضني من تقاسم املخاطر على حنواملأين ميكن  ،املخاطر

لالستثمار يف املشاريع ذات املخاطر العالية  استعداداية واملالية، إن تقاسم املخاطر جيعل املستثمر أكثر االقتصاد
 واملرتفعة العائد وابلتايل حتسني معدالت تراكم رأس املال.

على نطاق وتقسيمها : يعمل التطور املايل على توزيع املخاطر إمتصاص الصدمات واملشاركة  ي املخاطره.
مما يؤدي إىل  ،الصدمة يف حالة حدوثهامن  ابسيط اية تتحمل جزءاالقتصادين تصبح العديد من األعوان أواسع 

دوات املالية املتطورة )املشتقات املالية( توفر فرصة فمنتجات التأمني واأل .ومنو أعلى اإلمجايلاستقرار الناتج احمللي 
سواق املالية وابلتايل التقليل من أاثرها على املستثمرين واملقرتضني. كما أن تطور األ ،تغطية أو جتنب املخاطر

 1طويلة األجل أكثر سيولة وأعلى عائد مما يعزز من معدل تراكم رأس املال.ات االستثمار عل جت

 ،يةاالستثمار  تاالقرار  اختاذية هلا أثر سليب على االقتصادزايدة التقلبات  :ات طويلة األجلاالستثمار يداد   ب.
 .حيث جتعل عملية توقع العوائد طويلة األجل صعبة، إضافة إىل ذلك خماطر السيولة الناجتة عن صدمات الدخل

كما أن   2املتطورة دورا مهما يف توفري السيولة للمشاريع طويلة األجل. ةيف ظل هذه املخاطر تلعب السوق املالي
لبات وذلك من خالل العمل على توفري املعلومات يف سواق املالية عالية الكفاءة تعمل على ختفيض حدة التقاأل

                                           
1 Mavrotas, G. (Ed.). (2008). Domestic resource mobilization and financial development. Palgrave Macmillan. 

P.24. 
2 World Bank.( 2015). Global financial development report 2015-2016 : long-term finance. Global financial 

development report. Washington, D.C. : World Bank Group. Available from: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/955811467986333727/pdf/99100-PUB-REVISED-Box393195B-

OUO-9-until-9-14-15.pdf. P.10. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/955811467986333727/pdf/99100-PUB-REVISED-Box393195B-OUO-9-until-9-14-15.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/955811467986333727/pdf/99100-PUB-REVISED-Box393195B-OUO-9-until-9-14-15.pdf
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نتاج إسواق املالية الضعيفة أين يطرح مشكل الوقت املناسب مما خيفض هامش املضاربة، على عكس األ
وابلتايل تصفية  ما يقوي الفقاعات املالية ويزيد من هامش املضاربة ،املعلومات وتوفريها يف الوقت املناسب

 .ألجلطويلة ا اتاالستثمار 

يعمل التطور املايل  ،هشاشة األنظمة املالية تؤدي إىل حدوث األزمات :التقليل من األيمات املالية املكلفة ج.
وابلتايل أقل عرضة للصدمات واألزمات  ،وذلك من خالل بعد االستقرار ،نظمة املالية أكثر صالبةعلى جعل األ

أين يتم  واملتخلفة ابألزمة تكون كبرية يف القطاعات املالية الضعيفةاملالية. كما أن التكاليف احلقيقة املرتبطة 
(، إضافة إىل إمكانية لالنتقاء احتماالهو األكثر  أاألسو املقرتضني اجليدين من االئتمان املمنوح )العرض  استبعاد

 اإلنتاجسلبية على  ااثر آ ازمات املالية دائما ما يكون هلمعدالت التضخم. فاأل ارتفاعو فقدان مدخرات املدخرين 
 والدخل والنمو.

 الفرع الثالث: التطور املايل وتشجيع القطاع العام
فعلى سبيل الذكر ال احلصر تعمل أسواق السندات  ،التطور املايل له أثر إجيايب على املالية العامة للدولة

يف البنية التحتية والطاقة  استثماراهتالسماح هلا برفع اعلى تنويع ورفع إيرادات احلكومة وابلتايل متويل ميزانيتها و 
 .والصحة والتعليم واالتصاالت

إحداث آاثر يعمل التطور املايل على والذي  الوطين تعترب هذه آليات حتسني الدخل ملا سبقخالصة   
مبستوى  طبعا فعالية التأثري مرتبط أساسا .ياالقتصادس املال وحتسني النمو رأومن مث زايدة تراكم  ،عليهاإجيابية 

 . االقتصاد يفاإلجيايب وابلتايل زاد مستوى الدخل  تفاعلفكلما زاد مستوى التطور زاد مستوى ال ،التطور املايل

  التجديد التكنولوجي قنا   :الثايناملطلب 
لتطور املايل يف النمو أمهية ودور ا لتفسريالتكنولوجي احلديثة على قناة التجديد  تركز الدراسات 
. املادي االستثمارن طريق ع إحداث آاثر خارجيةو  ،لتكنولوجيةا االبتكاراتمتويل  عملية خاللمن  ياالقتصاد
االبتكارية والتكنولوجية  األفكارمشاريع البحث والتطوير يف جتسيد وتطبيق و املشاريع التكنولوجية تتمثل 

اإلبداعية  األفكار واليت ال تتوفر على التمويل الالزم خلطورة هذه املشاريع، طبعا الغرض هو حتويل اجلديدة،
بسيطة  قاعدةمرتفعة. تقوم هذه املشاريع على  عوائدساليب إنتاجية تدر أاالبتكارية إىل أنشطة صناعية أو و 

 ها:تعوائد مرتفعة وذلك خلصوصي تطلبت عاليةمفادها خماطر 
 وهذا ما يؤدي إىل مشكلة بني الطرفني  ،دارةلتسيري يف الفصل بني امللكية واإللساليب احلديثة تتجه األ

 .لتعظيم قيمة املؤسسة االستثمارهداف  واسرتاتيجات فيما خيص تضارب األ
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  متويل املشاريع االبتكارية هو متويل ملشاريع مل تنجز من قبل وابلتايل ال تكون هناك نظرة شاملة حول
 .نعدام املشاريع املماثلة(إتواجهها )سوف ر اليت املخاط

 شروع )املخرتع( معدل عدم متاثل املعلومات يف مثل هذه املشاريع، حيث يكون لصاحب امل ارتفاع
 .من املمولني واملستثمرين احملتملنيأكثر جناح املشروع  حتمالامعلومات حول 

 تكاليف املشاريع االبتكارية )تكاليف البحث، التصميم، التدريب دخول السوق...(، إضافة إىل  ارتفاع
ال البشري ، هذه األصول قد تفقد بسرعة يف املتكمن يف املعرفة ورأس و أن أصول هذه املشاريع غري ملموسة 

 فالس تكون مرتفعة.وابلتايل تكاليف اإل ،حالة مغادرة العاملني

تعترب عملية متويل االبتكار عملية صعبة وتواجه حتدايت مرتبطة أصال بتمويل عمليات  ساسعلى هذا األ
للحصول على كبرية   ا، وهذا ما جيعل املؤسسات والشركات املبتكرة تواجه قيود (R&D)البحوث والتطوير 

 التمويل.

املؤسسات جمموعة  ": 1أبنه يعرف فهو يتطلب نظاما لالبتكار، هذا األخري االبتكار ليس عملية سهلة
طار الذي من  اإلريوتوف ،يف تطوير ونشر التكنولوجيا اجلديدة منفردة وأ أو تساهم بصورة مشرتكة تعمل  اليت 

. فهو نظام مؤسسات مرتابط "التأثري على عملية االبتكار ىلإسياسات هتدف ذ خالله تقوم احلكومة بتنفي
 واملهارات خللق تكنولوجيات جديدة.نقل املعرفة و  ختزين،و الغرض منه إنشاء، 

 يوضح الشكل املوايل املؤسسات اليت تتدخل يف نظام االبتكار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Welfens, P. J., & Ryan, C. (Eds.). (2011). Financial market integration and growth: structural change and 

economic dynamics in the European union. Springer Science and Business Media. P.136. 
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 :  نظام االبتكار5 -3الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Welfens, P. J., & Ryan, C. (Eds.). Op cit. P.136. 

  
 نظام املايل دور فعال يف نظام االبتكار ودور فعال يف متويل نشأة للمن خالل الشكل نالحظ أن 

جابة هي رايدية األعمال ، اإلاالقتصادزدهار أما الذي حيدد ختلف و  (schumpeter)حسب فاالبتكار، 
جديدة يف التنظيم. إن أمهية وطرق أساليب و أسواق جديدة، و يف اخللق املتواصل لسلع جديدة،  املتمثلة

ويل اخلارجي بتكار التكنولوجي من خالل توفري التماملؤسسات املالية تكمن يف مدى أتثريها على التجديد واال
 .البشري( االستثمار) ية األخرى نتيجة متويل عمليات التعليم، التكوين والتدريباالقتصادوأتثرها على الفروع 

 خرتاعات واال االبتكاراتالفرع األول : متويل  
 ارتفاعالذكر، فسابقة ة متويل االبتكار عدة حتدايت راجعة أصال خلصائص املشاريع االبتكارية ليعم تواجه

نعدام الضماانت اليت تقدمها املؤسسات العاملة ادرجة عالية من عدم اليقني وضعف أو و عدم متاثل املعلومات، 
يف ل املشاريع االبتكارية تعاين من قيود جتع سبابأ هايف هذا اجملال خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، كل

 التمويل. 

إجيابية  ذات  الطبيعية اإلبتكارية عالية املخاطر وذات مردودية مرتفعة ملا هلا من آاثر تاالستثمار تعترب 
 ارتفاعو  ،على تراكم رأس املال، ففي ظل وجود سوق يتميز بعدم متاثل املعلومات بني املستثمرين واملدخرين
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ألجل، وابلتايل قيام املؤسسات تكاليف احلصول عليها، تطرح بشدة مالئة املقرتض للمشاريع اإلبتكارية الطويلة ا
من شأنه أن املالية وخاصة البنوك بتقييم خطر املقرتض أو املستثمر قبل منح القرض مع ضمان مراقبته ومتابعته 

يف  االستثمارهذا التنويع  يشجع على  1.االقتصادوحصول تنويع تكنولوجي يف  خيفض اخلطر التكنولوج
 ي.االقتصادنمو الرفع معدل التكنولوجيات األكثر إنتاجية الىت ت

قيام ألة ت مسأثري  .تلعب البنوك دورا أساسيا يف متويل املؤسسات االبتكارية اليت توفر الضماانت املطلوبة
اإلبتكارية واملسامهة يف خلق منتوجات جديدة يف السوق، واليت ال ميكن للمستثمرين  اتاالستثمار البنوك بتمويل 

الذي حصر دور  ( Schumpeter)ي االقتصادواهلا وطول أجلها، يف أعمال األفراد القيام هبا لضخامة أم
التكنولوجية، فالبنك ليس وسيط وفقط بل مساعد وممول  االبتكاراتالبنوك يف اختيار وإقرار متويل 

 financement l'innovation)(.2بتكاراتلال

جتاه إلمتويل املؤسسات الكبرية، ادبيات املتعلقة بتمويل االبتكار على دور البنوك يف ألمعظم اركزت  
لدرسات سواء النظرية أو التطبيقية تركز على أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قيادة االبتكار لاحلديث 

. مشروعات هذه املؤسسات يصعب متويلها ابالقرتاض أو من خالل السوق االقتصادوالتجديد التكنولوجي يف 
وعدم القدرة على توفري الضماانت املطلوبة أو الطرح لالكتتاب العام. إن أحد أهم درجة املخاطرة  رتفاعالاملايل 

وهنا يتدخل   (Venture Capital. VC)وسائل متويل مشاريع هذه املؤسسات هو رأس املال املخاطرة 
 رابح واخلسائر.األر و اسم املخاطصاحب رأس املال املخاطرة )مؤسسة مالية( كشريك يف املشروع وتق

 س املال املخاطر يف أي مرحلة من مراحل املشروع كما يلي:أل ر يدخ
  األويل لدراسات اجلدوى املبدئية والنهائية للمشروع ومتويل الدراسات اليت تدور حول  التمويلمرحلة

 .درجة املخاطر رتفاعستحالة احلصول على القروض البنكية الإالفكرة الرئيسة للمشروع، يف هذه املرحلة 

  ستكمال بنيته ايتمكن املشروع من  ىتوهي مرحلة التمويل األويل ح ،متويل تكاليف املشروعمرحلة
 .هذه املرحلة ال تستطيع املؤسسة احلصول على التمويل البنكي لعدم توفر الضماانت الالزمةيف ساسية. األ

                                           
1  Audrey, C. (2001). A. op cit. p.212. 

 ماري. وجود  املؤسسات أمر حاسم لرايدية األعمال.  موجود يف:، شرييل 2

-http://www.cipe

arabia.org/files/pdf/Feature_Service/Why_Institutions_are_Essential_to_Entrepreneurship.pdf.   .2ص. 

http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Feature_Service/Why_Institutions_are_Essential_to_Entrepreneurship.pdf
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Feature_Service/Why_Institutions_are_Essential_to_Entrepreneurship.pdf
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 احات ي متويل عمليات توسع أنشطة املشروع خاصة إذا حقق جنأ ؛مرحلة متويل عمليات التوسع
صعوبة احلصول  تبقىغم ذلك ر مبستوى أقل تكون ملرحلة تتميز أبهنا تسويقية ومردودية عالية. املخاطر يف هذه ا

 .على التمويل ابلطرق التقليدية

  هنا تتجه املخاطر إىل التناقص حيث تكتسب املشاريع القدرة على االستدانة و مرحلة التطور والنضج
 املال املخاطرة  يف التمويل. البنكية وابلتايل يتقلص دور رأس

إحداث تنويع تكنولوجي من قبل املؤسسات املالية من شأنه أن يرفع و  ،إن ختفيض اخلطر التكنولوجي 
كما   ،يةاإلنتاجمعدل حتويل اإلدخار إىل استثمارات حقيقية تعمل على رفع معدل تراكم رأس املال وزايدة معدل 

شرائية جديدة  قدرةفإن قدرة البنوك على خلق  ،أنه يف حالة عدم كفاية املدخرات احمللية لتلبية حاجة املستثمرين
وحتقيق النمو  يةاإلنتاج ستمرار العمليةاعن طريق منح القروض االئتمانية  وتوفري السيولة سيعمل على 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات الطابع االبتكاري  ويلي.إضافة إىل دور رأس املال املخاطرة يف متاالقتصاد
 جيايب يف معدل االبتكار.التأثري اإل يلوابلتا

مصدر مهم من مصادر رأس املال كعلى أمهية التمويل البنكي   2014lasoNichNada &(1 .( أكد 
البنوك تؤثر على كل من ابلنسبة للمؤسسات العاملة يف جمال االبتكار، إضافة إىل أن التغريات يف تكلفة متويل 

رتكة لدى شأن متويل البنوك ليس فقط السمة امل (Mann)كما أكد   .االقتصاددل وطبيعة االبتكار يف مع
 ،املؤسسات االبتكارية، فعالوة على ذلك غالبا ما تستعمل براءات االخرتاع كضمان يف مثل هذه احلاالت

العالمات التجارية يف الو.م.أ  تستعمل كضمان من جمموع براءات االخرتاع و  %16حيث الحظ أن حوايل 
 2ة ما.ظلدى البنوك يف حل

 ية اخلارجيةاالقتصادالفرع الثاين : اآلاثر 
اليت حتدثها على خمتلف الفروع  اخلارجية التكنولوجية الوفراتأمهية التقدم التقين والتكنولوجي يف تكمن 

 .ية األخرىاالقتصادوأثر ذلك على الفروع 

                                           
1 Kerr, W. R., & Nanda, R. (2014). Financing innovation: Working Paper  15-034 at Harvard Business School. 

Available from: http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/15-034_c08817a4-7eac-4c62-b58b-

8632585180b5.pdf. P.6. 
2 Ibid. 

http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/15-034_c08817a4-7eac-4c62-b58b-8632585180b5.pdf
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/15-034_c08817a4-7eac-4c62-b58b-8632585180b5.pdf
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ي مارشال الذي بني ثالث أنواع من العوامل اخلارجية االقتصادتصادايت اخلارجية بدأ مع قاالحتليل 
 1لشرح مصادر توطني الصناعة )إختيار مواقع الصناعات( واليت حددها كمايلي:

  النوع األول يتمثل يف عملية جتميع اليد العاملة املتخصصة(Pooling) فرتكيز عمليات توطني ،
على الرتقية أو التغيري دون  للحصولالصناعة يشجع على ظهور سوق حملي للعمل يعطي الفرصة للعمال 

 .تكاليف كبرية )تكاليف التنقل والبحث(، وللمؤسسات من خالل سهولة احلصول على العمال املهرة

 وعها، وهذا له أثر إجيايب على التجارة وتن اإلنتاج النوع الثاين يتمثل يف زايدة كفاءة مدخالت نظام
 .اخلارجية، النمو الداخلي وعملية الرتاكم

 املعلومايت من خالل القرب املكاين أو عملية التكامل  يةاإلنتاجبتكار وزايدة النوع الثالث يتمثل يف اال
technologicial spillover)  ( يةاإلنتاجوزايدة املشجعة لالخرتاع  األفكاراملعارف وتكامل  نتشارانتيجة 

  .بواسطة القرب أو جوار املكاين

يف تفسري معدل النمو احملقق كما مت توضيحه يف الفصل األول، رغم  اهام ايعترب حمدد العامل األخري
على نشر املعارف واخلربات من  علومايتاملديناميكي و الهذا النوع يعمل  ،بصعوبة قياسيه نيياالقتصاد عرتافا

أو ما يعرف ابلعوامل اخلارجية  (Marshall & Romer)حسب  ،خمتلفتني: األوىلخالل وجهيت نظر 
(MAR)العوامل اخلارجية حسبفهي الثانية أما لألنشطة حسب خمتلف الفروع،  ينالرتكيز املكا نوأتيت م 

(Jacobs)  التخصص عرب املواقع. البعض؛ أينتيجة قرب خمتلف الصناعات من بعضها 

التمويل كنشاط يف حد ذاته وليس كأداة لتوفري السيول واملال  اعتباراملايل فمن خالل ابلرجوع إىل اجملال  
 لألنشطة األخرى تنجم اآلاثر اخلارجية نتيجة:

  مايل  مركز يتمثل يف مكاينمنطقة مالية وبنكية معينة )قرب  يف والبنكيةاملالية  النشاطات تركزمتركز أو
وحماكاة املنتوجات  يةاالستثمار (، مما يؤدي إىل سهولة تبادل املعلومات حول املشاريع ومدينة ماليةأو شارع 

 .ياالقتصاد وحمركة للنمواملالية والتكنولوجية اجلديدة نتيجة تقارب النشاطات املتخصصة، هذه اآلاثر إجيابية 

  قرب األنشطة املالية واملصرفية من بعضها البعض وحدوث تفاعالت بني خمتلف  ضلبفقد تتحقق
االستفادة من من من األنشطة  اكبري   اعددل يسمحالقطاع املايل والفروع األخرى مؤسسات الفروع، فرتابط وقرب 

يب وطرق ليس فقط كمورد ولكن بطريقة غري مباشرة من خالل عملية تقليد أسال ،وجود صناعة مالية وبنكية

                                           
 1 Bourgain, A., & Pieretti, P. (2002). Finance et dynamique de croissance : Quelques considérations théoriques 

et une application empirique au Luxembourg (No. 93). Statec.Available from: 

https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/4893/1/PDF-Cahier-93-2002%20p57-74.pdf.  P.63.                                       

https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/4893/1/PDF-Cahier-93-2002%20p57-74.pdf
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كما أن توجيه البنوك متويالهتا إىل ،  االستفادة من حركة العمال واخلرباء من فرع ألخر إىلابإلضافة  .العمل
 الرفع من هذه الوفرات اخلارجية.شأنه البشرية من  اتاالستثمار 

 :النمو كما يليميكن حتديد قناة التجديد التكنولوجي واليت تعترب قناة رئيسة لالنتقال من التطور املايل إىل 
 التكنولوجي: قناة التجديد 6 -3الشكل رقم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 املصدر: من إعداد الطالب

  تراكم رهس املالالثالث: قنا  املطلب 
ايت االقتصادتتم يف  االستثمار ي، فعملية االدخار/االقتصاداحملرك الفعلي للنمو  االستثماريعترب 

الرأمسالية بواسطة الوساطة املالية )وساطة امليزانية أو وساطة السوق( اليت تعمل على توجيه موارد املدخرين حنو 
( تتم عن طريق حتويل أصول غري سائلة إىل I=µSمشاريع استثمارية، إن عملية حتويل االدخار إىل استثمار)

 خطر السيولة واخلطر املقابليف تسيري وختفيض  ساهمتقدرة الوسطاء يف احلصول على املعلومات  .أصول سائلة
 .األموالفعالية ختصيص رؤوس  ارتفاعمما يؤدي إىل 

حتويل أصول غري سائلة إىل  وأمهية وظيفة التحويل املايل من خالل يوضح الشكل املوايل النظام املايل 
 رأمسايل.تراكم  إحداثيف   يساهم  مما سائلةأصول 

 (R&D)بتكارية ، البحث والتطوير املشاريع اال

 اخلطر التكنولوجي
 خماطرة عالية/ عوائد مرتفعة

 اآلاثر اخلارجية بتكارمتويل اال

 التطور
 املايل

البنوك 
 /األسواق املالية

رأس املال 
 املخاطرة

الرتكز املكاين 
 لألنشطة املالية

MAR 

 القرب املكاين
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 : وظيفة التحويل املايل7 -3الشكل رقم 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 
 
 
 

Source : Bourgain, A., & Pieretti, P. (2002). Finance et dynamique de 

croissance : Quelques considérations théoriques et une application empirique au 

Luxembourg (No. 93). Statec.Available from: 

https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/4893/1/PDF-Cahier-93-2002%20p57-74.pdf. 

P.61.                                       
طر املشروع املمول بواسطة مؤسسات النظام املايل يوضح الشكل أعاله عملية تسيري خطر السيولة وخ

 وخاصة البنوك.

  الفرع األول: خطر السيولة
أي سرعة  ؛يقصد ابلسيولة سرعة حتويل أي أصل من األصول املالية إىل نقد دون خسارة يف رأس املال

  1حتويل األصل أبعلى سعر، فالسيولة تعتمد على اخلصائص التالية:
  مع ازدايد إمكانية تسويق األصلتزداد درجة السيولة. 

  تزداد درجة السيولة كلما كانت مدة اإلستحقاق أقل. 

  .تزداد درجة سيولة األصل مع اخنفاض خماطره 
هذه ، يف الدخول واخلروج من وإىل السوقأصل مايل إىل نقد إال بتحمل تكالأي ميكن حتويل  ال
إىل نقد يعرض مالكه إىل خطر  ه، فعدم القدرة على حتويلاألصل املايلتؤثر ابلتأكيد على سرعة حتويل  التكاليف

                                           
  ..107(. النقود واملصارف والسواق املالية. عمار: دار حامد للنشر. ص. 2004سعد الدين العيسي، نزار؛ السيد علي، عبد املنعم. ) 1

 سائلة غري سائلة خطرة
عائد 
 اثبت

 املعدل/ املالءة 

 الودائع القروض

 مملوكة صولأ
  

 أصول مصدرة

 وساطة تقليدية

 عملية التحويل

 اخلصوم األصول

https://orbilu.uni.lu/bitstream/10993/4893/1/PDF-Cahier-93-2002%20p57-74.pdf
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إستثمار أمواهلم يف األصول  ن توظيف أوو املستثمر و ن و املدخر  لضساس يف)أوصدمة( السيولة، على هذا األ
 .لتجنب هذا اخلطر (السائلة األقل مردودية )عائد اثبت

دخار )ودائع( وخاصة البنوك يف حتويل اال مؤسسات النظام املايلابلرجوع إىل الشكل أعاله تربز أمهية   
حنو مشاريع استثمارية أو ما يعرف ابلوساطة مبعناها التقليدي، إضافة إىل حتويل أصول غري سائلة لكن ذات 
مردودية مرتفعة )خماطر، طويلة األجل، ومردودية عالية، عائد غري اثبث،( إىل أصول سائلة )على أساس أن 

 لتايل حتمل خطر السيولة من قبل البنوك و ختفيضه للمدخرين واملستثمرين.القروض ختلق الودائع(، واب

إبدخال مسامهة  (Bencivenga et Smith)اين االقتصادملعرفة أمهية سيولة املؤسسات املالية قام 
 السيولة من قبل البنوك يف منوذج النمو الداخلي، هذا النموذج يقارن بني حالة وجود الوسطاء وحالة غياهبم،

 1 يف حالة غياب الوسطاء يتميز بـ: االقتصادأظهر النموذج أن 
 يت تقود كد الأفغياب الوسطاء ينشر حالة عدم الت، دخار سائل غري منتجية الاالقتصاداألعوان  تشكيل

دخار ال حيول إىل استثمارات منتجة مما هذا اال ، (Precautionary saving) خار إحتياطيادإىل تشكيل 
 . نمو )عائق(الخنفاض اأمام تراكم رأس املال وابلتايل  ايشكل حاجز 

 على التمويل الذايت، هذا اخلطر  اتاالستثمار عتماد خطر السيولة له آاثر سلبية على تراكم رأس املال ال
لة األجل )ذات املخاطر العالية طوي اتاالستثمار ، وابلتايل عدم تشجيع ايصبح يف غياب الوسطاء أكيد

أي بيع  ؛يةاإلنتاجالتكنولوجية، ما يؤدي إىل ظهور التصفية القبلية لألصول  اتاالستثمار  املرتفعة( أواملردودية و 
هذه العملية تقود على اخنفاض املخزون  ،قصد التخلص منها  (premature liquidation)األصول الرأمسالية

  الكلي. اإلنتاجالرأمسايل السلعي املوجه لإلنتاج وابلتايل اخنفاض 
 ختفيض جزء من اإلدخار اإلحتياطي السائل غري املنتج يف يتمثل الدور الرئيسي للمؤسسات املاليةذن إ

 .جتنبا خلطر السيولة ، وهذاوإلغاء التصفية القبلية لألصول الرأمسالية
مما  االستثمارثر مباشر على رفع معدل أنشاط الوسطاء له (Bencivenga & Smith)حسب إذن  

 االقتصادنه ميكن أن يكون يف أل ،ي، لكن هذا األثر ال مير عرب اإلدخاراالقتصاديؤدي إىل رفع معدل النمو 
 األثرف سائل إىل استثمار إنتاجية،الدخار هذا اال مل حيوللكن معدل منو منخفض إذا  مرتفعخار إدمعدل 

وإحداث تراكم يف رأس املايل تحويل الحتسني معدل ي يتمثل يف رفع و االقتصادعلى النمو  للتطور املايلاإلجيايب 
 املال.

                                           
1 Bourgain, A., & Pieretti, P, op cit., P.5 
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، بتحليل دور البنوك يف أتمني السيولة DybvingDiamond &(1(من  لساس قام كعلى هذا األ 
زايدة  و حيث أوضحا أن الوسطاء يعملون على ختفيض اجلزء املدخر يف شكل سيولة نقدية وأصول غري منتجة، 

 ،عملية الرتاكميف املشاريع ذات املردودية العالية وإحداث اليت تستثمر للموارد املدخرة و مثل كفاءة التخصيص األ
هذا التأثري ينشأ بفعل ختفيض خطر  ،اإلنتاجفزايدة معدالت االدخار لدى الوسطاء له أثر إجيايب على دالة 

 السيولة وإدارهتا من قبل املدخرين واملستثمرين.

ية فتتمثل أمهية البورصة فيما توفره من سيولة للمدخرين واملستثمرين، فاملدخر أما فيما خيص األسواق املال 
 واملستثمر ملا يقوم بعملية توظيف رأس ماله يف القيم املنقولة يكون: 

 األصول املالية( ال تطرح مباشرة إما للمسامهة يف رأس املال املؤسسة وهنا مسألة السيولة )إعادة بيع. 

   لة السيولة وسهولة إعادة بيع األوراق املالية ألى عائد مقبول، وهنا تطرح مساحلصول ع أجلإما من
)إعادة تشكيل احملفظة املالية(، فالبورصة تسمح للمدخرين واملستثمرين بتعديل حمافظهم املالية ومبادلة القيم 

ورصة )القيم املنقولة غري املنقولة ابلنقد، الشيء الذي يضمن سيولة التوظيفات يف القيم املنقولة املسعرة يف الب
أقل خطورة وأكثر جاذبية، مما يؤثر  اتاالستثمار املسعرة تكون قليلة السيولة(، ففي سوق مالية سائلة تصبح 

 ي.االقتصادالنمو  وابلتايل حتريك يةاالستثمار النشاطات  ساعاتعلى 
إىل السوق املالية )خفض معدل السيولة( تؤثر إجيااب على من و حرية الدخول واخلروج  ،خالصة ملا سبق

 وابلتايل زايدة معدل تراكم رأس املال. يةاالستثمار القرارات 

 الفرع الثاين: تسيري األخطار وتوفري املعلومات
جيعل من عملية ختصيص  ،العملية التمويلية بني املدخرين واملستثمرين متكافئة يفوجود معلومات غري إن 

وحتقيق  اإلنتاجرد عملية صعبة وغري فعالة، األمر الذي يؤدي إىل إهدار اإلمكانيات املتاحة من أجل زايدة املوا
 النمو.

ية االستثمار عن طريق تنويع احملافظ  خماطرهاواحلد من  يةاالستثمار  إن توفري املعلومات اخلاصة ابملشاريع
ي، فالتطور املايل ومن خالل قدرة الوسطاء قتصادااليؤدي إىل حتقيق وفرات اقتصادية وختفيض حجم الضياع 

التكاليف ابلسرعة واحلجم والزمن املناسب سوف يقلل من السماح إبمتام العملية و على معاجلة معوقات التمويل 

                                           
 .7سابق. ص.  مرجع) . (2005بن صاحل، إبراهيم العمر 1
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بدراسة مسامهة تطور الوسطاء  (Creenwood et Jovanovic)اين االقتصاديف هذا اإلطار قام  .واملخاطر
  1الداخلي وذلك من خالل:يف منوذج النمو 

 يةاالستثمار  يقوم الوسطاء إبلغاء وحتديد اخلطر اخلاص لكل مشروع استثماري بواسطة تنويع حمافظهم. 

  وخاصة عالية املخاطر )طويلة األجل( وعالية املردودية، وهذا راجع إىل  اتاالستثمار  ترشيدالقدرة على
 العام. ياالقتصادتوفرهم على املعلومات اخلاصة ابحمليط 

والتقليل من املخاطر اليت ال يرغب  اتالستثمار ابمسامهة الوسطاء تتمثل يف توفري املعلومات اخلاصة إذن 
يف حتملها املستثمرين الفرديني، وابلتايل توفري الظروف اليت تساعد على رفع فعالية ختصص املوارد وزايدة معدالت 

 رأس املال. ومعدل تراكم االستثمار

ملية تراكم رأس املال أهم قناة يؤثر عليها التطور املايل عن طريق: توفري السيولة، توفري أخريا متثل ع
معدل حتويل االدخار إىل استثمارات إنتاجية ذات  ارتفاعاألمر الذي يؤدي إىل ، املعلومات وتقليل األخطار

 مردودية عالية، وهذا ما يوضحه الشكل املوايل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1  Audrey, C. (2001). A. op cit. p.212. 
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  قناة تراكم رأس املال:8 -3الشكل رقم                                   

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 املصدر: من إعداد الطالب

 
 
 
 
  

 املصدر: من إعداد الطالب

 توفريو : توفري السيولة، يعمل التطور املايل علىمن جهة ف ،نيوجود مسار  ضحيتمن الشكل أعاله  
الرفع من فعالية ختصيص املوارد املالية املتاحة وابلتايل  ية،االستثمار وتسيري املخاطر  يةاالقتصاداملعلومات املالية و 

نتيجة رفع معدل  نوعاو كما   اتاالستثمار زايدة مما يؤدي إىل  ،االقتصادنتيجة اخنفاض حالة عدم التأكد يف 
من جهة أخرى بقاء املدخرات املالية  .ياالقتصادرفع معدل تراكم رأس املال وحتريك النمو و  املايلتحويل ال

النمو  تعطيلإىل )ادخار سائل ذو مردودية منخفضة( بدون حتويل من طرف مؤسسات النظام املايل يؤدي 
 . ايلأمسمنتجة وابلتايل عدم حصول عملية الرتاكم الر  استثماراتعدم حتويل املدخرات إىل و  ياالقتصاد

 

 املدخرات

 سائلة / عوائد منخفضة غري سائلة  / عالية العائد 

خماطر 
 عالية 

طويلة 
 االجل 

 التطور املايل

 توفري السيولة -

 توفري املعلومات -

 تسيري األخطار  -

 التخصيص األمثل للموارد

 رفع معدل حتويل االدخار

 رفع معدل تراكم رهس املال

 رفع معدل             ضعف النمو 
 دي النمو االقتصادي              االقتصا
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هذه االخرية  ي من خالل ثالث قنوات،االقتصاديف التأثري على النمو  التطور املايلأخريا تربز أن أمهية 
 :ياالقتصادمتثل أهم مصادر النمو يف النظرايت احلديثة للنمو 

  الية يف حتويل )أبكثر فعالية( االدخار السائل إىل مشاريع استثمارية أكثر إنتاجية عن امل املؤسساتأمهية
 .ية واملالية املناسبةاالقتصادات طريق تسيري خطر السيولة وتوفري املعلوم

  التكنولوجية بواسطة ختفيض املخاطر التكنولوجية  االبتكاراتأمهية البنوك يف متويل االخرتاعات و
ثل املعلومات، مراقبة ومتابعة املقرتض، توفري السيولة لالستثمارات طويلة األجل( وإحداث )ختفيض عدم متا

 االقتصاد.تنويع تكنولوجي يف 

 ( إحداث آاثر خارجية (External effectsأو متركز النشاطات املالية يف منطقة مالية معينة  نتيجة
 .قرهبا من القطاعات األخرى

   قنا  الوصول إىل اخلدمات املالية الرابع:املطلب 
يف قمة اهلرم  ل يف العامل على شكل هرم اقتصادي،توزيع الثروة والقدرة على توليد املداخي ثيلميكن مت

الفقراء وحمدودي  اهلرم يعيشيف املقابل يف قاعدة  ،املرتفعة والفرص الكثرية داخيلاألغنياء وأصحاب امليوجد 
ي االقتصاداملايل و  لإلقصاءيف أغلب األحيان  وتعرضهاللتنمية أهنا معيقة على ئة ين ينظر هلذه الفأ ،الدخل

 1واالكتفاء بتقدمي املساعدات املالية هلم من أجل إخراجهم من براثن الفقر.
إىل تعزيز مكانة هذه الفئة وتوفري  وحديثة هتدفتبين مقاربة مبتكرة  يتطلبالفقراء كسوق  إن الكالم عن

مع  يتالءممن خالل حتويلهم إىل مستهلكني وخلق وتطوير سوق وذلك الذات هلم،  امواحرت اخليارات 
 .احتياجاهتم

 ارتفاعوفق مبدأ الوساطة الكالسيكية ختلت البنوك واملؤسسات املالية عن هذه الفئة مما أدى إىل 
 العمل على الرفعن ومن خالل ذإ ،قصاء املايل وخاصة يف الدول النامية وابلتايل عدم االستفادة منهمإلمعدالت ا

كسوق كامنة ميكن لتعامل معهم  فعالة اب ، حبيث تكون مشاركةيةاالقتصاديف احلياة من مشاركة هذه الفئة 
 استئصالمقاربة جديدة يف معاجلة الفقر تتطلب التخلي عن فكرة  اعتمادإن  تطويرها واالستفادة منها.

السوق  من خالل هإىل تبين مقاربة حديثة للحد من ،هلم وفقط تتقدمي املعوانت واملساعدابومساعدة الفقراء 

                                           
ص. . الدار العربية للعلوم . ترمجة مركز التعريب والربجمة. لبنان:(. كيف حتقق ثروة وتطور الدول النامية يف أن واحد2005) براهاالد ،سي كي1 

16. 
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الية ودجمهم يف النظام املدمات اخلعلهم من طاليب جبمن مصادر االبتكار  مستهلكني ومصدرالفقراء إىل  وحتويل
 .تجزئة كبريةوب سعر معقولبتوفري املنتجات واخلدمات اليت يطلبوهنا و  ،املايل

املالية مينح فرصا متساوية للجميع من  اإلاتحة زايدة معدلاملايل و  شمولبعد الالتطور املايل ومن خالل 
التفاوت  التقليل منوتسهيل ظروف احلصول عليها، أي  ،خالل توفري اخلدمات املالية ملن يطلبها ويبحث عنها

 ا ما يؤدي يف االخري إىل:ذوتوسيع الفرص وخاصة ألصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة. وه
 لتقليل من الفقرا. 

 حتسني الرعاية الصحية والتعليم. 

  ي.االقتصادحتقيق النمو 

 دراسة أمهية التطور املايل يف احلد من الفقر وتطوير املؤسسات الصغرية. فيما يليل و سنحا

  التطور املايل واحلد من الفقر األول:الفرع 
 وتؤكد على، كبري الفئات احملرومة والفقريةأن حتسني أداء القطاع املايل يفيد إىل حد  إىل تشري الدراسات 

اخلدمات املالية مثل وسائل  استعمالإن  وجود عالقة عكسية بني مؤشرات الفقر ومؤشرات التنمية املالية.
تشجيع  ،خط الفقر وذلك من خالل قناتني: األوىلالتقليل من الدفع، القروض، االدخار والتأمني يعمل على 

على أهنم ال ميلكون املال  النظرة للفقراءاي احلديثة تتطلب تغيري ؤ طبعا هذه الر  لالمساواة.ختفيض ا ،النمو والثانية
 اخلدمات.من هذه سوقا ومستهلكني يتطلبون نوعا خاصا  اعتبارهملدفع مثن اخلدمات املالية إىل 

قصاء املايل عن العمل والفقراء إىل اإل ونعلى العموم يتعرض العاطل: اخلدمات املالية والتخفيف من الفقر ه.
وجود صعوبة كبرية للحصول على اخلدمات املالية املناسبة واالستفادة  ؛ أيمن طرف الوساطة املالية الكالسيكية

طبعا تعترب عملية الوصول للخدمات املالية واالندماج يف النظام املايل مدرة  .ن الرتتيبات املالية اليت توفرهام
 خمفضة للتكاليف:و  اخيللمدل

  وابلتايل تكون املدفوعات أكثر أمنا من  ،املايل املتطور خدمات دفع أرخص وأسهل النظاميوفر
املدفوعات النقدية، فمن خالل األنظمة القانونية الفعالة ميكن إثبات حماضر الدفع ومحاية األطراف املتعاقدة 

كما هو معلوم ف زايدة املعامالت بني األطراف. والتقليل من تكاليف التنقل والسفر مما يؤثر إجيااب على
املدفوعات النقدية هي األكثر شيوعا بني الفقراء وابلتايل حماولة استقطاب هذه الفئة واالستفادة من التحويالت 

مصدرا مهما للدخل، فالقيام بتحويلة مالية طبعا له تكاليف عالية لألشخاص يكون اليت يقومون هبا ميكن أن 
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دوالر من نيويورك إىل املكسيك  100، ففي دراسة حديثة بينت أن حتويل ابنكي لكون حساابالذين ال مي
 1.ابألشخاص الذين لديهم حساب مقارنة ابنكي دوالر لألشخاص الذين ال ميلكون حسااب 10تكلف 

 من النظام املايل خماطر عديدة يف تشكيل مدخراهتا )مدخرات غري  حملرومةتواجه الفئات الفقرية وا
كما أن   ،واليت تتمثل يف تشكيل ثروة حيوانية، جموهرات ونقود...، هذه املدخرات تواجه عدة خماطر ،رمسية(

ر عديدة العوائد اليت حتققها قد تكون غري جمدية، طبعا أغلب املدخرات تتمثل يف الثروة احليوانية احملفوفة مبخاط
جياد قطاع مايل يهتم هبذه الشرحية ويوفر هلا اخلدمات املالية املناسبة إاملوت، على هذا األساس و مثل املرض 

، (Small Business)من خالل إنشاء مشاريع صغرية سوف يسمح هلا بتنويع مدخراهتا وبعوائد مرتفعة 
 2.ضافة للتأمني على ممتلكاهتاإ

 ية ميكن أن تساعد العائالت الفقرية من جتنب الصدمات وابلتايل خدمات اإلقراض وأبسعار تفضيل
يف املشاريع املصغرة وزايدة إنتاجيتهم )شراء البذور، جرارات....( وزايدة مداخيلهم  االستثمارمنحهم فرص 

 .أفضلمعيشي  ىوالوصول إىل مستو 

 فمن خالل خلق سوق للتأمني ميكن هذه الفئات من أتمني ممتلكاهتم والتحوط من  ،خدمات التأمني
قليل من صدمات الدخل والتخفيف من جيايب على التإمنتجات التأمني املايل له أثر  استخداماملخاطر، طبعا 

 حدهتا.
 تدعيم النمو والتقليل من الالمساوا  ب.

طبعا زايدة ، فالتوزيع غري العادل للدخل يقيس عدم املساواةالفقر يعكس عدم املساواة يف توزيع الدخل،  
عدم املساواة هلا آاثر  واخنفاض ،من الناتج احمللياحلقيقي نصيب الفرد  ارتفاع يفينعكس  ياالقتصادالنمو 

، الرمسي االستثمارفوصول اخلدمات املالية تعطي فرصا للفقراء للمشاركة يف  جيابية يف التخفيف من حدة الفقر.إ
ي االقتصادعلى هذا األساس جند أن التطور املايل يؤثر على الفقر من خالل التأثري اإلجيايب على كل من النمو 

واحلد من التفاوت من جهة أخرى. فالتنمية املالية ميكن أن تكون سياسة من سياسات احلد من الفقر  ،من جهة
 بصورة فعالة. االقتصاديف 

  الدول النامية بطريقة غري فعالة وغري متطورة، حيث يكون هناك ضعف تعمل معظم القطاعات املالية يف
 واستخدامأسواق أتمني بدائية و وهذا إن وجدت أصال،  ؛يف التواصل مع العمالء وأسواق مالية ضيقة كبري

لية بعيدة عن متناول الفئات الضعيفة والفقرية مامنخفض للنقد الكتايب والودائع ألجل، والنتيجة خدمات 
                                           

1Claessens, S., & Feijen, E. (2007). Op cit. P.35. 
2 Cull, R., Ehrbeck, T., & Holle, N. (2014). Financial inclusion and development: Recent impact 

evidence. Focus Note, 92. Available from: https://www.cgap.org/sites/default/files/FocusNote-Financial-

Inclusion-and-Development-April-2014.pdf. P.3. 

https://www.cgap.org/sites/default/files/FocusNote-Financial-Inclusion-and-Development-April-2014.pdf
https://www.cgap.org/sites/default/files/FocusNote-Financial-Inclusion-and-Development-April-2014.pdf
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فمعظم األنظمة املالية تفتقر إىل احلجم والكفاءة األساسية لتقدمي املنتجات املالية ورفع  ،واملؤسسات الصغرية
 .االقتصادوهذا ما أدى إىل ضعف مشاركة هذه الفئات يف  ،املالية والتضمني املايل اإلاتحةمعدل 

يف فئات اجملتمع عن طريق توسيع املوجود  التباينساس يعمل التطور املايل على احلد من هذا األ على 
ية املنتجة اليت هلا أتثري على النمو االقتصادواملشاركة واالندماج يف األنشطة  ،املالية اإلاتحةالفرص وزايدة معدل 

فيها والتقليل من فجوة الفقر السائدة. فالدراسات احلديثة ربطت تراجع مستوايت الفقر يف البلدان اليت ترتفع 
 .اإلمجايلاخلاص إىل الناتج احمللي  االئتمان نسبة

 التطور املايل ورهس املال البشري الثاين:الفرع 
ي، وكما رأينا سابقا تعترب االقتصادالبشري يف تعزيز النمو  رأس املالتركز الدراسات احلديثة على أمهية 

كمعيار لتحقيق التنمية   هبا منظمة األمم املتحدة اهتمتالصحة والتعليم من بني أهم األهداف اإلمنائية اليت 
يعترب الدخل والتعليم من أهم حمددات الصحة، كما  احمللية وحتقيق مقاربة االستطاعة يف الفكر التنموي احلديث.

يؤثر هيكل الرعاية الصحية واهلياكل الصحية يف الصحة مباشرة. أظهرت الدراسات أنه كلما تضاعف الدخل 
وذلك نتيجة أن العائالت يف  ،سنة 11زاد متوسط احلياة املتوقع بــ  ادوالر كلم 1000الفردي السنوي عن 

 1البلدان املتخلفة تفتقر إىل ضرورايت احلياة األساسية واليت هلا أتثري عال على الصحة.

له أاثر إجيابية على الصحة، فاألسر اليت هلا مستوى تعليمي مقبول تتمتع  اآلابءكما أن مستوى تعليم 
والوقاية وأسلوب احلياة،   ابلتغذية االهتماممن خالل إعطاء قيمة أكثر للرعاية الصحية، وذلك  أفضلبصحة 
 املعلومات الصحية ونظام الرعاية. يف تقصي تعليمي يفيدستوى وجود مكما أن 

ت قوي بني تنمية القطاع املايل واملؤشرا وارتباطيون أنه هناك أدلة قوية االقتصاديوكد : التطور املايل والصحةه.
ة، فاالئتمان يإجيابية يف زايدة متويل الرعاية الصح ا. فاخلدمات املالية ميكن أن تكون هلا أاثر االقتصادالصحية يف 

يعمل التطور املايل على التأثري  واجهة الصدمات الصحية.مواالدخار والتأمني تؤثر على زايدة الدخل ومن مت 
 2:وأتثري البنية التحتية معلى الصحة من خالل أتثري الدخل، أتثري التعلي

ساس تعمل فنفقات الرعاية الصحية غالبا ما تكون مرتفعة وغري متوقعة، على هذا األ :أتثري الدخل.1ه.
تدابري الوقاية  اختاذدمات املالية على حتسني الصحة من خالل أتثري الدخل مما ميكن األفراد واألسر من اخل

سر واألفراد يف النظام املايل الرمسي ميكنهم من حتسني مستوى ودمج األكما أن توفري اخلدمات املالية   والعالج.
                                           

1  Cull, R., Ehrbeck, T., & Holle, N. (2014). Op cit. P. 
2 Ibid. P. 56. 
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فيزيد معدل االهتمام ابلنظافة الصحية  ،وحتقيق أمن أكرب أفضل من خالل امتالك سكن وظروف العمل ملعيشةا
 ن احتمال حدوث األمراض.مواحلد 

قق من التعليم املدرسي، فتوفري تتحاملالية قد حتسن من التعليم وتعزز املكاسب اليت  اخلدمات :هثر التعليم.2ه.
 فراد مستقبال.لألطفال يؤثر على صحة العائالت واأل أفضل تعليم

عزز النمو تالعامة واخلاصة يف البنية التحتية للرعاية الصحية  اتاالستثمار تسهيل  :أتثري البنية التحتية.3ه.
ي مرتبط االقتصادمن خالل التأثري اإلجيايب على رأس املال البشري، فزايدة النمو واملستوى وذلك  ،ياالقتصاد

 بتحسني اخلدمات الصحية وتوفري نظام صحي فعال.

ميكن للتطور املايل من حتسني التعليم من خالل أثر الدخل وأثر تطوير البنية  :والتعليمالتطور املايل  ب.
 1 التحتية:

نفاق على التعليم وخاصة يف إلفاحلصول على خدمات االدخار والقرض يساعد على ا :الدخلهثر .1ب.
 ،ال ميكنها من حتمل مصاريف تعليم جمموعة كبرية من األبناء وحتمل تكاليفها سر منخفضة الدخل اليتاأل
مية مما يضطر بعض د بعض األسر نفسها غري قادرة على حتمل النفقات التعليجتخاصة يف املناطق الريفية أين و 

هلذه  األبناء من االنسحاب الكلي من العملية، إذن توفري خدمات مالية مناسبة )قروض مصغرة وميسرة....(
الدخل الذي قد يكون هيكليا أو مؤقتا بسبب الصدمات )جفاف، أتخر  اخنفاضالعائالت سيقلل من أثر 

إضافة إىل أن توفري  ل من املدارس قبل األوان.وابلتايل منع تسرب األطفا ،موسم احلصاد، موت األب و....(
 تاخلدمات املالية قد يعمل على متكني املرأة األمر الذي قد يساهم يف حتسني التعليم لألطفال، حيث أوضح

األطفال وتعليمهم  يةاألم ابألطفال كان أكرب من خالل صرف ميزانية العائلة على رفاه اهتمامالدراسات أن 
 واالهتمام ابلرعاية الصحية.

العامة واخلاصة يف البنية التحتية للتعليم حيفز النمو، أي أن  اتاالستثمار زايدة  إن :أتثري البنية التحتية.2ب.
التطور املايل حيرك النمو بطريقة مباشرة وذلك من خالل اإلسهام يف بناء نظام تعليمي جيد وحتسني املستوى 

 وابلتايل زايدة مستوى الرتاكم الرأمسايل البشري. ،مي لألفرادتعليال
أين  جمانية التعليم والصحة ودعم الدولة؛ يعتمد كليا على  اقتصادطبعا تبدو هذه األمور غري فعالة يف 

ايت الرأمسالية الصحة والتعليم غري جماين، هنا تصبح االقتصادالقطاعني، طبعا يف  ذينيف هتكون هناك جمانية 

                                           
1 Ibid. P.59. 
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التعامل مع فئات  اسرتاتيجيةاملالية تطور  البنوك واملؤسساتالقضية ابلغة األمهية مما جعل الدول ومن خالل 
 ومعدالت الشمول املايل املالية اإلاتحةي من خالل زايدة معدل االقتصادحمدودة الدخل قصد دجمها يف النشاط 

على حتويل فقرائها من معوزين وفقط إىل  قصد خلق سوق يعمل ، وذلكوالتقليل من ظاهرة االقصاء املايل
 مستهلكني ومنتجني.

واليت تتلخص يف فكرة  ،ياالقتصادبعد حتديد قنوات التأثري واالنتقال من التمويل والتطور املايل إىل النمو 
ساسا يف ضمان عملية حتويل االدخارات السائلة إىل استثمارات ذات مردودية عالية قصد أساسية تتمثل أ

خصائص األنظمة ن لدراسة ي طويل األجل. ننتقل اآلاالقتصادضمان عملية الرتاكم الرأس مايل وحدوث النمو 
  تفعيلها. وسبل لعالقة التفاعلية امستوى  املالية للدول النامية وتبني

 يداد  مستوى التفاعل واسرتاتيجيات: هنظمة الدول النامية الثالثاملبحث 
يتمثل يف ختفيض جزء من اإلدخار اإلحتياطي لتطور نظام التمويل كما مت تبينه سابقا إن الدور اإلجيايب 

 فمن خاللالتمويل،  رالسائل غري املنتج وإلغاء التصفية القبلية لألصول الرأمسالية جتنبا خلطر السيولة وعدم توف
 وحيدث النمو. االقتصاديف  املال تفع معدل تراكم رأسفعالية وظائف التمويل ير 

دولة إىل أخرى، ومرد ذلك هو  وغري مستقرة من خمتلفة التمويلتنفيذ وظائف كما هو معلوم طريقة 
والتكنولوجيا جمموعة املؤسسات "اهليكل املايل كما رأينا ذلك من قبل. هذا األخري يعرف على أنه  اختالف

ن تقوم أساسية ميكن مبعىن أن الوظائف األ 1."وقواعد اللعبة اليت حتدد تنظيم النشاط املايل خالل فرتة زمنية معينة
تحدد مستوى يمن خالهلا خمتلفة  ووفق قواعدالية املسواق األالية و امل ؤسساتاملو بنوك، كالهبا مؤسسات خمتلفة  

 التفاعل والتأثري.
التعرض لقضية هامة تتمثل يف دراسة سبب ضعف التأثري ومستوى التفاعل يف الدول حناول فيما يلي 

واليت  دول الناميةنظمة املالية يف اللأل اخلصائص املشرتكةماهي التساؤل التايل:  رحخالل طالنامية وذلك من 
 ؟عيل هذه العالقةوما هي سبل تف ؟وغري مؤثر يف اقتصاداهتا احلقيقية اجعلت من مستوى التطور املايل ضعيف

 .املطلب األول: خصائص األنظمة املالية
 واملقاربة احلديثة.املطلب الثاين: االنفتاح املايل 

                                           
1 Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (Eds.). (2004). financial structure and economic growth. Op cit. P 146. 



 االقتصاديقنوات التأثري ومستوى التفاعل بني التطور املايل والنمو   ....................الفصل الثالث:
 

147 

 

 نظمة املالية املطلب األول: خصائص األ
النظم املالية املتجه للبنوك مقارنة مع النظم  ومساوئيون حول دور اهليكل املايل وأهم مزااي االقتصادجتادل 

يون األملان أبن النظم املالية األملانية املتجهة االقتصاد، ففي هناية القرن التاسع عشر حاج املستندة إىل األسواق
 حنو البنوك ساعدت أملانيا على ختطي اململكة املتحدة كدولة صناعية. يف حني امتد اجلدل إىل الوالايت املتحدة

تصميم نظم مالية من قبل صانعي السياسات تعمل  كيفيةن يتمثل يف  والياابن خالل القرن العشرين. اجلدل اآل
 على قيادة التنمية وتشجيع النمو املستدام وخاصة يف الدول النامية. 

السمة قد تكون السمة املشرتكة يف ذه ه تطورها،تتميز األنظمة املالية للدول النامية بضعف مستوى 
 هم أسباب هذا التخلف.أللكثري من الدول النامية. حناول فيما يلي التعرض ا

 الفرع األول: ضعف األداء املايل )اهليكل املايل(
 Market)السوقي  والنظام املايل (Bank based)عادة ما يتم التفرقة بني اهليكل املايل البنكي 

based)   الدراسات احلديثة نظرة  تتبىن يف املقابل خاصة.كنظامني خمتلفني لكل منهما وظائف معينة وقواعد
 ريتفسأو مقارابت حتاول من خالهلا  أربعة اجتاهاتتتمثل يف حتديد ل املايل اهليكالبنية أو خمتلفة يف تصنيف 

وجهة  بني خمتلف الدول. تتمثل هذه الرؤاي يف: التفاعل والتأثري بني التمويل والنمومستوايت  اختالفسبب 
 The Market based)مؤيدة للسوق املايل  ووجهة نظر (The Bank based View)نظر مؤيدة للبنوك 

view)،  بتوفري اخلدمات املالية الضرورية يقوما النظامني متكاملني أن وجهة النظر الثالثة فهي ترى أما
يف حني  ،(The Financial –Services View)وجهة نظر اخلدمات املالية وابلتايل تبين  ،لالقتصاد

 1.(The law &Finance)تبين وجهة نظر القانون والتمويل لهب االجتاه الرابع ذي
ي من خالل حتديد االقتصاديف النشاط  هعلى أساس وجهات النظر هذه يتحدد اهليكل املايل وقدرة أتثري 

وذلك   مقاربةحججها يف تبين أي طبعا لكل وجهة نظر  املؤسسات الفاعلة يف العملية التمويلية وقواعد اللعبة.
 كما يلي:

للبنوك  جيايب إلهذا االجتاه مؤيد للبنوك وهو يركز على الدور ا:  (Bank based) اهليكل املايل البنكيه.
تسليط الضوء على  علىيعمل  يف املقابل تسيري املخاطر، و مراقبة املسريين و ملؤسسات املالية يف تعبئة املوارد، وا

 Market) سهم أو السنداتسوق األسواء  (The shortcomings)سواق املالية أوجه قصور نظام األ

                                           
1 Luintel, K. B., Khan, M., Arestis, P., & Theodoridis, K. (2008). Financial structure and economic growth.  

Journal of Development Economics, 86(1), 181-200. Available from: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387807001009.  P.183. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387807001009
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based)،  سواق العامة مما يضعف حوافز ألاجتاه اسواق املالية املتطورة بسرعة كشف املعلومات عن تتميز األإذ
سواق املتطورة تعيق احلوافز األStigliz( 1(حسب حتليل املعلومة. ف امتالكاملستثمرين اخلواص على البحث عن 

كما يؤكد   إىل عرقلة التخصص الفعال للموارد،ديد املشاريع االبتكارية وظهور التجديد التكنولوجي مما يؤدي جلت
(Bhide) على  الالستثمار يتميز بقصر النظر أين جتعل من املستثمر قادر  اسواق السائلة ختلق مناخعلى أن األ

قل ملراقبة أوابلتايل سهولة اخلروج من املؤسسة حيث تصبح لديهم حوافز  ،صول املالية رغم التكلفة العاليةع األبي
تكون البنوك أكثر فعالية يف توفري التمويل  ,Stulz) (22002يف املقابل وحسب  املديرين مراقبة صارمة.

صادق بتوفري التمويل اإلضايف  تقدمي إلتزام أو تعهدتكارية من خالل القدرة على اخلارجي للمشاريع اجلديدة االب
 من أجل تطوير املشروع.

لبنوك مزااي عديدة أكثر من السوق املايل خاصة يف املراحل األوىل لالقتصاد أين يكون على هذا األساس ل
لقانوين ضعف النظام ا ظلخاصة يف و املناخ املؤسسايت غري قادر أو غري جاهز لدعم نشاطات السوق الفعالة، 

  يف:، هنا يكون للبنوك قوة يف معظم الدول النامية واحملاسيب وضعف املؤسسات

 دارة ية خاصة أن تداول املعلومات سوف يرتكز يف فريق اإلاالقتصاداملعلومات حول املؤسسات  إظهار
 .إباتحة تلك املعلومات للمودعني ممن دون االلتزا

 وز مشكلة عدم متاثل املعلوماتخفض تكاليف تداول املعلومات وابلتايل جتا. 

  جل وما يصاحبها من جتديد وطويلة األ االسرتاتيجيةتعمل البنوك على اتباع سياسة متويل املشاريع
 .تكنولوجي واالستفادة من اقتصادايت احلجم

 اإلدارة.دارة من خالل حوكمة للبنوك دور مهم يف توجيه ومتابعة اإل 

جيايب للسوق املايل يف تشجيع : هنا يتم الرتكيز على الدور اإل(Market based) لألسواقاهليكل املايل ب.
وابلتايل الرفع من معدل ختصيص املوارد. طبعا  ،ي من خالل تسيري وتنويع أدوات إدارة املخاطراالقتصادالنجاح 

 النظم املصرفية وذلك من خالل: نقائصعلى بعض  االجتاهيركز أنصار هذا 

 الشركات واملشاريع ميكنها من االستفادة من ريوع كبرية مما يؤثر سلبا على  البنوك على معلومات حصول
 .حتفيز الشركات للقيام مبشاريع عالية املخاطر وذات مردودية مرتفعة لعلمهم مسبقا أن جزء كبري سيعود للبنوك

                                           
1 Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (Eds.). (2004). Op cit. P.190. 
2 Beck, T., & Levine, R. (2002). Industry growth and capital allocation: does having a market-or bank-based 

system matter?. Journal of financial economics, 64(2), 147-180.available from: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X02000740.  P. 148.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X02000740
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  1حسب)NakumuraMorck&( البنوك للمشاريع  تنحازومنح القروض  أثناء العملية التمويلية
تعطيل  مما يسبب االختيارأو عدم  لإلقصاءوابلتايل تعرض أصحاب املشاريع عالية املخاطرة  ،منخفضة املخاطرة

 .التجديد التكنولوجي والنمو

  خاصة مع مديري الشركات اجليدة مما يؤثر سلبا على و البنوك القوية من ربط عالقات واستطاعة  قدرة
اتحة التمويل ملشاريع معينة إمبعىن  ؛نشاء(نافسة احلقيقية وظهور شركات جديدة )عملية اإلاملراقبة الفعالة وامل

 أو ما يعرف ابلرتكز. احتكارية

ظمة البنكية يف التمويل نجتاوز أوجه قصور األ ىسواق املالية علإذن من وجهة نظر هذا االجتاه تعمل األ
 إضافة إىل:
  فة مما يؤدي إىل توزيع وتنويع املخاطر وخاصة يف فرتات عدم ذات العوائد املختل اتاالستثمار تنويع
 .التأكد

 تساع قاعدة امللكية وعدم از النظام السوقي ابملرونة والشفافية وبكثرة املتعاملني فيه مما يؤدي إىل ييتم
 تركزها لدى البعض.

 القصري، إضافة جل سهولة خروج املؤسسات من السوق يف حالة مواجهة املشاكل وتكبد اخلسائر يف األ
 خري إىل رفع كفاءة التخصيص.صول املالية بتكلفة منخفضة مما يؤدي يف األإىل سرعة تسييل األ

  ية للمؤسسات يعرف مبؤشر السعر االقتصادقدرة هذا النظام على إعطاء إشارات حول احلالة( price 

Signal)، ملؤشر يعطى نظرة حول احلالة ا اصة، هذر أسهم الشركات املتداولة يف البور وهو مؤشر خاص بسع
 2العامة ويعكس كفاءة وجودة أداء املؤسسات.

: هنا يتم الرتكيز واالهتمام على النظام القانوين كأهم (Law and Finance) والتمويلجهة القانون ج.و 
 ي.االقتصادحمدد لفعالية النظام املايل يف تشجيع التجديد التكنولوجي والنمو 

النقاش أبكمله حول التفرقة واملقارنة بني اهليكلني، مبعىن أن القضية ال ميكن أن تكون  (Laporta)رفض
 3:بل يف واملقارنة بينهما املفاضلةيف 

                                           
1 Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (Eds.). (2004). Op cit. P.191 

يف منو الصناعات التحويلية يف الدول النامية: حالة مصر. حبوث اقتصادية عربية، اجمللد  واهليكل املايل(. أثر التطوير 2014) حجازي، عزة حممد 2
 85ص.    . http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-77562(.. موجودة يف: 67-68) 21

3 Luintel, K. B., Khan, M., Arestis, P., & Theodoridis, K. (2008). Op cit. P. 184. 

http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-77562
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 أصحاب الديون( وتشجيع  رين األجانب سواء املالك أو املديننيفعالية النظم القانونية يف محاية املستثم(
توسيعها و  الصناعيةإنشاء املؤسسات وخاصة  تشجيع حاسم يفقا عامل خري كما رأينا سابألالتطور املايل، هذا ا
 وابلتايل حتفيز النمو.

  محاية حقوق امللكية وقوة إنفاذ القوانني ومن مت إنفاذ العقود. يففعالية النظم القانونية 

ذا يف ه ي.االقتصادعامل حاسم ومهم يف تشجيع االبتكار والنمو  حسب هذا االجتاه النظام القانوين
التوجه ملقاربة البنوك والتعامل مع النظام  يفضلمعظم الدول النامية إىل بنية قانونية قوية  افتقارل ظويف  االجتاه

نظرا إىل االعتماد على عقود بني  ،غري فعالةضعيفة و البنكي لقدرة هذا األخري على العمل يف ظل بيئة قانونية 
حتصيل القروض اليت أبرمتها، يف حني حيتاج النظام تايل القدرة على البنوك، وابلدائمة التعامل مع و أطراف حمددة 

 السوقي إىل بنية قانونية فعالة منظمة للعمل السوقي حىت حتافظ على احلقوق وتنفذ العقود.

التطور املايل يعمل  ن: يؤكد أصحاب هذا االجتاه أ(Financial Services)وجهة نظر اخلدمات املاليةد.
وابلتايل املساعدة على إنشاء  ،ياالقتصادعلى توفري اخلدمات والرتتيبات املالية املناسبة لتحفيز النشاط 

 ي.االقتصادالتوسع الصناعي والتجديد التكنولوجي ومن مت حتقيق النمو و املؤسسات، 

اهليكل  الختالفيعود أصال  العالقة السببية اجتاهإذن من خالل ما سبق يتضح لنا سبب عدم حسم 
 والتأثري.قواعد اللعبة  واختالفاملؤسسات الفاعلة حسب كل اقتصاد  اختالفاملتمثل طبعا يف و  ،املايل

، طبعا املدخرات إىل استثماراتساسية واليت تعمل على حتويل الوظائف األ بتأديةطبعا يقوم النظام املايل 
كبرية يف كيفية أداء تلك   اختالفاتأي نظام مايل، لكن يف املقابل توجد يف الوظائف اليت يقوم هبا  استقرارهناك 

ساس إىل اهليكل والبنية املالية والقواعد ، والسبب يف ذلك راجع ابألاقتصادإىل  اقتصادمن  وفاعليتها الوظائف
عرب خمتلف إن أتدية الوظائف األساسية للنظام املايل يكون  .االقتصاداليت تنظم النشاط املايل يف ذلك 

املؤسسات املالية أو وفقا لقواعد خمتلفة تتحدد حسب خصائص كل اقتصاد ونظام، على هذا األساس يكون 
 لكل هيكل مايل جمموعة من البدائل ألداء تلك الوظائف.

أداء لضعف  اراجع أساسيف الدول النامية ي االقتصاد وبني التطور املايل والنم لعفامستوى التضعف ف
تأثري على ودرجة الداء األفخصائص ومميزات اهليكل املايل أمر حاسم يف حتديد طريقة ومستوى  ،تلك الوظائف

ت ايميكن تشييد عدة بناحيث  ،نايةيف الب سسامثل األ للنظام املايل املايل ابلنسبةاهليكل ف. القطاع احلقيقي
ا كان األساس ذمبعىن إ ؛البناايت بعضتشييد يف ستعمل يصلح أن يساس ال أوجد يبنفس األساس، يف املقابل 
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هكذا  1طوابق.عدة  بناية مكونة من ، هذا األساس ال يسمح بتشييدخاص ببناايت مكونة من طابق أو طابقني
فكلما كانت القواعد حترتم حقوق املسامهني  ،اهليكل املايل حيدد لنا قواعد وطريقة أتدية وظائف النظام املايل

املالية وزاد مستوى سواق تفع مستوى أداء املؤسسات واألاالعقود والقوانني كلما  ذواملقرتضني وتعمل على تنفي
الوظائف ال تعمل على تعزيز النمو  عملي. يف املقابل إذا كانت قواعد االقتصادومن مت تعزيز النمو التخصيص 

 يقل مستوى التفاعل والتأثري.

شجيع التطور املايل ومن مت تعزيز النمو على إعاقة أو ت البنية املاليةتعمل إذن خالصة ملا سبق 
يون لصناع السياسات االقتصاديؤكد  االجتاهيف هذا فالسياسات هلا أثر مباشر على اهليكل املايل، ، ياالقتصاد

تغيري وحتسني مستوى التطور املايل، لكن يف املقابل ميكن وضع  وسن القواعد القانونية لتشريعابأنه ال ميكن 
تعمل على حتفيز التطور املايل ومن مت زايدة مستوى  ، هذه التغيرياتغيريات يف اهليكل املايلت ثتشريعات وإحدا

. طبعا هذا األمر غري كايف ي خاصة يف الدول الناميةاالقتصادوالنمو  التمويلالتأثري ومستوى التفاعل بني 
األخرية طبعا هي نتيجة بنية قانونية  ذه، هومكملة فاهليكل املايل ومن مث التطور املايل حيتاج إىل مؤسسات داعمة

  .ل على رفع معدل الرأس مال االجتماعي ومستوى الثقة يف االقتصادوتنظيمية قوية تعم

 جود  املؤسسات الفرع الثاين: 
اعل هبا القوى الفاعلة فاليت تتو  ،تناولنا سابقا أبن املؤسسات هي القواعد مبا يف ذلك أعراف السلوك

السياسات هي اليت حتدد  ، طبعادوانت السلوك من أجل حتقيق النتائج املبتغاةمالقواعد و  ذواملنظمات اليت تنف
تاج حيبناء املؤسسات  .هبا يؤخذالسياسات  أيحتدد  أيضااملؤسسات حنتاج لتطويرها، يف املقابل  املؤسسات أي

 راكمية.إىل وقت، كما أن هذه العملية داخل أي جمتمع قد تتوقف فبناء املؤسسات عملية ت

ولة لتغيري اهليكل ذحيث قد ال تنجح اجلهود املب ،ما يعاب على األنظمة املالية أهنا بطيئة التغري :ه.محاية احلقوق
 الناميةايت االقتصادعملية التحرير املايل يف الكثري من  مثال أوكإنشاء أسواق مالية ر املايل  وعمليات التطوياملايل 

، مبعىن ة الكامنة ورائها مل تكن متطورةاآلليات القانونية واملعلوماتية والتنفيذي ألنانتقالية، اليت كانت متر مبرحلة و 
اليت من خالهلا يتم حتديد السياسة  أن املؤسسات الداعمة غري متطورة وابلتايل ضرورة حتديد الفجوة املؤسسية

إذا ذات أمهية  الرامية إىل التطوير املايل على هذا األساس قد تغدو السياسات 2املناسبة من أجل عملية التطوير.
يتوقف التطور املايل على سابقا نا أيا ر مفك ،يكل املايلفعالة لدعم قواعد اهلقانونية صوب خلق بيئة  اجتهت

                                           
1 Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (Eds.). (2004). Op cit. P. 147. 

 .10ات من أجل األسواق. ترمجة: مركز األهرام للرتمجة والنشر. ص.(. بناء املؤسس2002البنك الدويل ) 2
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. وعلى هذا األساس يتطلب من صانعي السياسات الرتكيز على وإنفاذ العقودالقدرة على محاية امللكية اخلاصة 
 1التالية: األمور األساسية

 ففي وسع  ،ية الكليةاالقتصاداحلقوق بغض النظر على البيئة السياسية و  هذه وإنفاذة يحقوق امللك
إذ  .بكفاءة أكربالعقود  ذلتنفي ةتعديل جوانب نظمها القانونية وموائمة تلك القوانني جلعلها قابلالنامية البلدان 

 .اإلنتاجيف عوامل  االستثمارأن محاية احلقوق تؤدي إىل زايدة العائدات املتوقعة وابلتايل زايدة 

 القدرة على وابلتايل  ،الثقة يف احلكومةينعكس إجيااب على زايدة  العامة ما حتسني الثقة يف املؤسسات
 .األعمال واحلاضنة لرايدة عمالأطار احملدد لبيئة إلالتنبؤ بسلوكها ابعتبارها ا

 وعمليات البحوث االبتكارية وزايدة  اتاالستثمار  تؤدي إىل زايدةامللكية الفكرية محاية حقوق  زايدة
 .وتسارع النمو اإلنتاجاجية عوامل زايدة إمجايل إنتابلتايل ومن مث املزيد من التقدم التكنولوجي و  التطوير

 ية تنتج فرصا أكثر للتبادل واتساع املنافسة، فالتبادل األكرب خيلق فرصا االقتصادملزيد من احلرية ا
تنافسية  اية. كما أن اتساع نطاق املنافسة خيلق ضغوطاالقتصادللتخصص وتقسيم العمل وابلتايل زايدة الكفاءة 

  .يةاإلنتاجو خاصة فيما خيص ختصيص املوارد  يةاالقتصادحمفزة للكفاءة 

يف املقابل عدم محاية حقوق امللكية يوسع الفجوة املؤسسية ويضعف املؤسسات الداعمة للنظم املالية، 
وابلتايل قد و النافذين يف السلطة، أفتعرض حقوق امللكية لالنتهاك من قبل اخلواص أو من قبل القطاع احلكومي 

مرتبطة األجنبية  اتاالستثمار ف فساد.عالية من ال اوتعكس نسبتكون هذه االنتهاكات للحقوق غري قانونية 
عدم املساس مبمتلكاته كاالستالء دائما للعائد املرتفع وإىل  فاملستثمر يتطلعاحلماية الكاملة حلقوق امللكية،  بتوفر

عليها مثال، كما أن محاية احلقوق التعاقدية يؤدي إىل تشجيع املبادالت السوقية، فكلما كان هذا التبادل كثيفا  
 ية.االقتصاددادت قوة الضغوط التنافسية مما خيلق احلوافز لتحقيق الكفاءة كلما از 

بصفة أساسية احلكومات وحدها هي اليت تستطيع ضمان أن عملية محاية  الثقة  ي احلكومة )نظام احلكم(:ب.
الثقة يف احلكومة  2.بفعالية ذولكنها تنف وفقط يف قوانينها أوامر وقواعد تصاغاحلقوق وإنفاذ القوانني ليست جمرد 

يزيد معدل  االقتصادسود الثقة يف ت ملا .ككل  االقتصادزايدة معدل الرأس مال االجتماعي والثقة يف لأمر حاسم 
، فالثقة يف ياالقتصادو  واالستقرار السياسي نظام احلكم العامة وخاصة ية يف املؤسساتاالقتصاد األعوانثقة 

االستقرار السياسي يقود إىل عدم  فعدم ،القوانني ذافز على إنفاالنظام السياسي سيمنح أصحاب السلطة احل
 االستثمار نومن مث حيجم املستثمرون ع يةاالقتصادلعامة وسلوك املؤسسات القدرة على التنبؤ ابلسياسات ا

                                           
 املرجع نفسه. 1

 .42(. مرجع سابق. ص.2010مارك كوينتني، جنيفييف فريدييه ) 2
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املتوقعة وابلتايل التأثري السليب على العوائد  ،أو القوانني العامة حدوث تغريات يف السياسات احتمالنتيجة توقع 
 س املال.أوتراكم ر  االستثمارومن مث على معدل 

عد الثقة يف احلكومة ومن مث الثقة يف نظام احلكم )احلكم الدميقراطي( يوفر االستقرار السياسي ويساطبعا 
 إىل السوق أقل يف النظم الدميقراطية . من جهة أخرى تكون معوقات الدخولعلى زايدة القدرة على التنبؤ

حتسن النوعية واجلودة مما يؤثر على و األسعار،  اخنفاضو سة مما يؤدي إىل زايدة العرض، وابلتايل املزيد من املناف
 .فرادرفاهية األو احلوافز 

اليت  الطرق أفضلاحلقوق. إن السلطة احلافز على محاية  مينح أصحابالسياسي  أن النظاميؤكد نورث 
مستوى التفاعل بني النمو والتطور املايل هي أن تكون احلكومة  زايدةجيب أن يركز عليها صانعو السياسات ل

بقاء سلطتها إوأن تكون راغبة يف  ،)معدل عال من الثقة ونظام دميقراطي( حلماية احلقوق بفعالية قوية مبا يكفي
 1من قبل أصحاب النفود. استخدامهاحتت السيطرة ملنع إساءة 

األخري إىل عدم احرتام احلقوق الشاملة )ملكية وتعاقدية(، فاحلكومات طبعا عدم احرتام القانون يؤدي يف 
 ،غري الدميقراطية تفتقد للمصداقية يف محاية احلقوق وختلق بيئة أعمال غري جذابة لالستثمار وال تشجع النمو

لكية وذلك من خالل استفادة النخبة وذوي النفود من امتيازات خاصة تصبح هلا القدرة على انتهاك حقوق م
 لتطور املايل.لجيااب يف زايدة النشاط املايل وحمدد هام إإذن الثقة يف احلكومة يؤثر  األخرين. 

 من خالل:  االقتصادإذن جودة املؤسسات تزيد من معدل الثقة يف 
  التبادل خماطرتقليل. 

  الشاملةمحاية احلقوق. 

  املعامالت وتوفري املعلومات تكاليفختفيض. 

القومي من خالل فرض قوانني السلوك التجاري واملايل، الفصل يف الشكاوى  ففرض قواعد السلوك
مت محاية احلقوق واملمتلكات من السرقة واملصادرة وكبح النزاعات وتطبيق املعاهدات اليت  واخلصومات التعاقدية،

وابلتايل تشجيع  ،للتطور املايلوتكون حمفزة عمال حتقق رايدية األاالتفاق عليها سوف خيلق بيئة آمنة اليت 
 االبتكار واملخاطرة.

                                           
 املرجع نفسه. 1
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 واملقاربة احلديثةاملطلب الثاين: االنفتاح املايل 
نعرف أن التأخر الكبري يف عملية التطوير املايل أدت إىل إضعاف مستوى التفاعل بني النظام املايل والنمو 

ية التطوير املايل يكمن يف يرى الكثري من اخلرباء أن احلل لزايدة مستوى التفاعل وتسريع عمل. ياالقتصاد
، مبعىن إضفاء صبغة عاملية على العمليات املالية وزايدة مستوى املالس السماح حلرية حركة رأاالنفتاح املايل و 

 املايل العاملي: االقتصاداالندماج يف 
 الفتح التدرجيي ملؤسسات النظام املايل على املؤسسات املالية العاملية. 

 اخلدمات املالية العمل على حترير جتارة. 

  س املال األجنيب بعض االمتيازات األجنبية ومنح رأ األموال كة رؤوسخفض القيود املفروضة على حر
 للعمل داخل املنظومة املالية احمللية.

بني  األموالتدفق رؤوس طبعا هذه اإلجراءات ستؤدي إىل اخنفاض تكاليف املعامالت الدولية وزايدة 
 .االقتصادحداث أاثر إجيابية على إالدول دون قيود، وابلتايل 

 لالنفتاح املايل وغري املباشر    الفرع األول: اآلاثر املباشر 
 ما يلي:اي مباشرة وغري مباشرة نوجزها فيطبعا لالنفتاح املايل مزا

  يف:وتتمثل  املزادا املباشر ه.

  حيث أن إضفاء الصبغة العاملية على النظام املايل يتيح  ،املالوختفيض تكلفة رأس  التمويليترشيد القرار
فيما  املفاضلةفرصا كبرية ومتنوعة للخدمات واملعامالت املالية، واألكثر من ذلك توفري خيارات وبدائل ميكن 

ية حول االقتصادبينها من أجل ترشيد وعقلنة القرار التمويلي. إضافة إىل ذلك تزداد حدة املنافسة بني األعوان 
 األخري إىلس املال، مما يؤدي يف أمصادر التمويل واليت تكون واسعة ومتنوعة مما مينح ميزة خفض تكلفة ر 

 سعار الفائدة احمللية.أسهولة الوصول للتمويل وخفض 

  ،أصول متنوعة ويف  ابمتالكفمن خالل تنويع احملافظ املالية والسماح تنويع األصول وتقليل املخاطر
 اسرتاتيجيةبلدان خمتلفة )أصول دولية(، إضافة إىل إمكانية التعامل ابملشتقات املالية، هذا التنويع يعترب أحسن 

نوع وحيد من  المتالكأعلى مع أقل خماطرة ممكنة، فهذا التنويع يقلل من املخاطر الكامنة  عوائدللحصول على 
 األصول املالية. 

 اإلدارية وذلك من  املمارسات أفضلاحمللي توفر املؤسسات الدولية للسوق املايل و  ،نقل التكنولوجيا
هذا (Goldberg)جناز الصفقات املالية والبنكية، فحسب إخالل نقل خرباهتا ومعارفها السابقة يف تسيري و 



 االقتصاديقنوات التأثري ومستوى التفاعل بني التطور املايل والنمو   ....................الفصل الثالث:
 

155 

 

كذلك يؤكد   1،ةسات الدولية إىل املؤسسات احملليييسر عملية نقل التكنولوجيا من املؤسالنوع من املمارسات 
(Mishikin)  يةاإلشرافو نظرا حلصول اجلهات التنظيمية  اإلشرافتيح حتسني نظم يعلى أن االنفتاح املايل 

 2.احمللية على تقنيات التسيري اليت أثبتت جناعتها يف الدول املتطورة

واألجنبية يسمح إبنشاء عملية تبادل املعارف واخلربات احمللية يني االقتصادطبعا االحتكاك ابلفاعلني 
الالزمة لتطوير النظم املالية للبلدان النامية، فاملؤسسات املالية الدولية ال تتطلب نفس االمتيازات االعالمية 

إىل حتسني البيئة املؤسساتية وذلك من أجل حتسني عملية الوصول  ما حتتاجللمؤسسات املالية احمللية بقدر 
 لمعلومات املالية والتغلب على الالتوازن املعلومايت املوجود يف بداية املشاريع.ل

 عن الضس مال األجنيب، فأسواق الوطنية أمام الر أن فتح األ (Mishikin)يرى : املزادا غري املباشر ب.
األجنبية )إمكانية ملكية أسهم س مال املؤسسات املالية احمللية أمام رؤوس أموال املؤسسات املالية أإمكانية فتح ر 

 ،املؤسسات املالية احمللية من قبل املؤسسات املالية األجنبية( من احملتمل أن يعزز التطور املايل للبلدان النامية
طبعا يف حالة قدرة الشركات  وذلك من خالل زايدة معدل املنافسة يف السوق اخلدمات املصرفية واملالية احمللية.

جنبية أو املؤسسات املالية اليت هلا فروع حملية، تتعرض ية على االقرتاض من مؤسسات القرض األواملؤسسات احملل
املؤسسات املالية احمللية إىل خطر فقدان احلصة السوقية اخلاصة هبا. من أجل تعويض هذا الضياع تعمل هذه 

من  احملتملني وذلكاملقرتضني حتتاج هذه العملية إىل معلومات كبرية عن  جدد،خرية عن البحث عن عمالء األ
مر يتطلب من املؤسسات احمللية ضرورة القيام . هذا األاإلشرافو أجل تقليل خماطر القرض وحتسني عملية املراقبة 

إصالح اإلطار  إضافة إىلإبصالحات مؤسساتية مواتية من أجل حتسني معايري احملاسبة وتسيري نظم املعلومات 
 القانوين املنظم لإلفالس والضماانت.

 الفرع الثاين: النظر  اجلديد  لالنفتاح املايل
عن املدخل  خيتلفجديد لالنفتاح املايل وتطوير األنظمة املالية للدول النامية  مدخال (Kose)تبىن 

الداخلة للمنظومة  األموالزايدة حجم املايل يف  لالنفتاحالتقليدي، حيث يرى أنه ال ميكن حصر اآلاثر اإلجيابية 
   Collateral benefits(.3( االبتكاراتبل تتعدى إىل إحداث فوائد جانبية تتمثل يف اإلصالحات و  ،املالية

                                           
Beji S. Op cit. P.62. 1 

Ibid. 2 
3 Kose, M. A., Prasad, E., Rogoff, K. S., & Wei, S. J. (2006). Financial globalization: a reappraisal (No. 

w12484). National Bureau of Economic Research. Available at: http://www.nber.org/papers/w12484.pdf. P.32. 
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صالح النظم إالعاملي املؤسسات املالية احمللية على  االقتصادالعوملة املالية وزايدة معدل االندماج يف تشجع 
إن تبين  الكلي. االقتصاد اختالالتصالحات املالية ومعاجلة اإلاملضي يف و بنية التحتية، وحتسني ال ،القانونية
االنفتاح املايل يف الدول النامية اآلاثر  مل حيققمن خالل مقاربة الفوائد اجلانبية يبني لنا ملاذا  (Kose)حتليل 
الدولية من البداية يؤدي إىل حدوث  األمواللتدفق رؤوس  االقتصاد. فعدم اإلعداد اجليد لفتح أو اجلانبية املتوقعة

 اثر العكسية وحدوث األزمات.اآل
 التايل:لتقليدية واحلديثة لالنفتاح املايل من خالل الشكل اميكن تبني اختالف وجهة النظر 

 : النظرة التقليدية واحلديثة لالنفتاح املايل9 -3الشكل 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Kose, M. A., Prasad, E., Rogoff, K. S., & Wei, S. J. (2006). Financial 

globalization: a reappraisal (No. w12484). National Bureau of Economic Research. 

Available at: http://www.nber.org/papers/w12484.pdf. P.30. 
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تتضح وجهة النظر التقليدية لالنفتاح املايل من خالل الرتكيز فقط على قنوات  ،شكل أعالهمن ال
معدل  على زايدةخاطر وأثر ذلك حتويل التكنولوجيا وتقنيات التسيري وتنويع املو التخصيص األمثل للموارد، 

من التقلبات يف االستهالك.  واحلد يةاإلنتاجي و االقتصادمعدل منو  ارتفاعتدفق رأس املال املباشر مما يؤدي إىل 
الرتكيز على دور االنفتاح  إىلأما فيما خيض وجهة النظر احلديثة فهي تسلم أبمهية القنوات التقليدية، ابإلضافة 

واملتمثلة يف التطوير املايل، التطوير  توليد الفوائد اجلانبية علىاملالية والعوملة  املايل وزايدة معدل االندماج العاملي
واحلد من  اإلنتاجإنتاجية عوامل  احمللي، الناتجيف زايدة  الكلي وأثر ذلك االقتصاداملؤسسايت وحتسني مناخ 

  .هالكتقلبات االست

 لفرع الثالث: عتبة التطور املايل واملؤسسايتا
املشكل األساسي الذي مينع الدول النامية من االستفادة من املزااي املباشرة وغري املباشرة لالنفتاح املايل 

أو ما يعرف  ،من التطور املايل واملؤسسايتجيدة حتقيقها مستوايت  أساسا يف الفجوة املؤسساتية وعدم يتمثل
. لقد بينت الدراسات أن الشروع يف عملية حترير القطاع املايل دون بناء نظام أو شروط احلد األدىن بعتبة التطور

إضافة إىل بيئة مستقرة  ،مؤسسات جيدة وموثوق فيهاو ، اإلشرافمايل قوي يتمتع مبستوايت عالية من الرقابة و 
 ،األموالاملفاجئ لرؤوس  االرتدادل زايدة معدل حساسية ككل من خال  القتصادلالقتصاد الكلي سيضر اب

 وابلتايل حدوث األزمات املالية والبنكية.

  خالل:من  وئاملايل والسماح حلرية حركة رؤوس املال له عدة مسا االقتصادطبعا عوملة 
  ئ لرأس التعرض لألزمات املالية خاصة يف الدول النامية وذلك من خالل النزيف املفاج احتمالزايدة

والذي يتميز بقصر أجله وسرعة حركته وحتقيق  احملافظ املاليةيف ات االستثمار حنو  املال املتجه، خاصة رأس املال
صول ألالربح السريع، إضافة إىل درجة تقلب عالية مما يسبب مشاكل كبرية على مستوى سعر الصرف، أسعار ا

 .املالية ...

  وحتدث نتيجة تدهور نوعية األصول املصرفية عندما يتسبب عجز بنك أو جمموعة من املصرفيةالعدوى ،
مما يسبب حالة دعر وإفالس العديد من البنوك. هذه األزمة تكون  ،السيولة مثال النعدامالبنوك وإعالن إفالسها 

ملنع مثل هذه األزمات عا ، طبسريعة االنتشار بني املؤسسات املالية لتنتقل يف األخري إىل النظام املايل ككل
 .على النظام املصريف اإلشرافو احليطة املالية وتدعيم الرقابة البد من وجتنب عواقبها السلبية 

  وتنوع  وانتشار اإلنرتنتتطور وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية ، األموالوغسيل  الضرييبالتهرب
لقيام ابملعامالت املالية واإللكرتونية وجيعل من حركة يسمح لألفراد اب األدوات املالية وشبكات الصراف اآليل
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واملعامالت كثيفة ومستمرة. هذا التطور التقين إضافة إىل سرية بعض التحويالت املالية و س املال سريعة، أر 
غري  اقتصاديةالشركات الومهية وممارسة أنشطة  انتشارمن خالل  ،األموال يف التهرب الضرييب وغسيل يساهم

 مشروعة.

، فوجود إطار اجلودة املؤسساتيةاملايل يتطلب حتقيق مستوى معني من  االنفتاح ئإن احلد من مساو 
توضيح النظرة اجلديدة لالنفتاح املايل من خالل Kose( 1(حاول من هنا  .أمهية كربى ذومؤسسايت وتشريعي 
خري هو أحد أهم املكوانت اليت تفتقد إليها أل، هذا اأو شروط احلد األدىن ) (Thresholdمدخل عتبة التطور

 ي.االقتصادالدول النامية من أجل حتقيق مستوايت عالية من النمو 
 ميكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل.

 : شروط العتبة 10-3الشكل                             

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

Source: Kose, M. A., Prasad, E., Rogoff, K. S., & Wei, S. J. (2006). Op 

cit. P.32. 
 

                                           
1 Kose, M. A., Prasad, E., Rogoff, K. S., & Wei, S. J. (2006). Op cit. P.44. 
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توليد وحتقيق الفوائد ل كاسرتاتيجيةلتمهيد الطريق لالنفتاح املايل  الشكل أعاله يبني الشروط األولية 
العقود ورصيد مرتفع من  ذوإنفافلما تكون هناك جودة مؤسساتية من احرتام احلقوق  اجلانبية وختفيف املخاطر.

 يةاإلنتاجاثر إجيابية لالنفتاح املايل على كل من الناتج احمللي و آالرأس مال االجتماعي تكون هناك من جهة 
ومن جهة أخرى يكون القطاع املايل سليم واحتمال تعرضه لألزمات املالية  .ياالقتصادوابلتايل حتقق النمو 

ؤسسايت جيعل من اندماج القطاع املايل دوليا عرضة لألزمات املالية دون أن ضعيف. يف االجتاه املقابل الضعف امل
 ي.االقتصادتكون هناك عوائد إجيابية على النمو 

هناك الكثري من األدلة على أن فتح حساب رأس املال دون أن يكون هناك شروط احلد األدىن ميكن أن  
الية والبنكية. فالعوملة املالية تعمل على حتفيز العديد من وتعريضه لألزمات امل االقتصادسلبية على  اآاثر  حيدث

الفوائد اإلجيابية، لكن يف املقابل ترفع من معدل املخاطر، طبعا هذا ال يعين أن املخاطر تزول متاما يف حالة 
ت جتاوز شروط العتبة، كما أن االنفتاح والتكامل املايل ال ميكن احلكم عليه ابلفشل يف حالة حتقيق مستواي

منخفضة من العتبة، لكن عملية االنفتاح املايل حتتاج أن تدار بعناية أكرب إذا مل يتم الوفاء وحتقيق شروط احلد 
 .وسد الفجوة املؤسساتيةاألدىن 
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 خالصة الفصل
حيث تلعب   ،حث األول مت التعرض ألمهية البيئة التمكينية املساعدة على تفعيل دور النظام املايلبيف امل

اضنة لزايدة مستوى كل من العمق املايل، احل دور البيئةاالستقرار  الكلي وسياسات االقتصادكل من سياسات 
ي االقتصادواليت تعترب كأهداف وسيطة من خالهلا ميكن حتقيق النمو  املايل، والفعالية واالستقرار ايلالشمول املو 

 لفقر. والرفاه وابلتايل التقليل من ا
ية ومن مت التأكيد على العالقة االقتصادبحث الثاين مت التعرض لعالقة التمويل والنمو يف األدبيات يف امل

لكن الدراسات التطبيقية  ،السببية املوجودة بني التطور املايل والنمو من خالل العرض القائد والطلب التابع
رتبط ابلوصول إىل عتبة التأثري وسد الفجوة ن مستوى التفاعل مأأكدت أن العالقة غري حامسة يف الدول النامية و 

س أقناة تراكم ر و ، ةتوجد قنوات لالنتقال والتأثري تتمثل يف قناة الدخل والتقليل من الالمساوا هاملؤسساتية، كما أن
ميكن للتطور املايل أن يدعم  القنواتعرب هذه  .الوصول للخدمات املالية ةقناة التجديد التكنولوجي وقناو املال، 

 لنمو يف األجل الطويل.ا
خيص الدول النامية وعدم القدرة على بناء نظام مايل قادر على  مايف األخري مت طرح تساؤل رئيسي في

ظمة املالية للدول النامية من خالل التعرض للفجوة ، حيث مت التوقف على أهم خصائص األنحتريك النمو
 ذإنفاو وخاصة محاية امللكية واحلقوق،  لتطور املايلاملكملة والداعمة ل املؤسساتية ومشكلة ضعف املؤسسات

بعد ذلك مت  .من قدرة التمويل يف تشجيع النمو دعوامل حت . ضعف هذه املؤسساتالعقود والثقة يف احلكومة
مع األنظمة العاملية وزايدة مستوى عوملة رتاتيجية لدمج القطاعات املالية التعرض لقضية االنفتاح املايل كاس

بتحقيق مستوى من التطور إال أن الدراسات بينت أن االستفادة من مزااي العوملة املالية مرتبط أساسا  ،قطاعاهتا
 املؤسسايت، هذا األخري هو سبب ضعف جتارب الدول النامية من االنفتاح املايل.
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 متهيد
ملركزي ااجلزائري منوذجا القتصاد انمي سلكت فيه الدولة بعد االستقالل أسلوب التخطيط  ميثل االقتصاد

من التطور  ابالقتصاد الوطين إىل درجة متقدمة لتحقيق االنتعاش والوصول كوسيلةوالكبح املايل  واملؤسسات العامة 
ة لتمويل املشاريع املخططة دون اعتبار للمتغريات املالي واملايل ساس سخرت قطاعها البنكيعلى هذا األ والنمو،

 1986زمة أاملايل. هذه السياسة أثبتت فشلها مع   قطاعهابذلك أولوية القطاع احلقيقي عن  جمسدةوالنقدية 
، لتبدأ مرحلة اد الريعيمن االقتص والرفاهية  االنتعاش حتقيقاستحالة ار البرتول والكساد العاملي، وابلتايل واهنيار أسع

االقتصادي  حصاللإليعد اخلطوة األساسية التحضري لتحرير القطاع البنكي وإصالح نظام التمويل، هذا األخري 
وظيفة ة للاألمهيوإعادة  منوذجها التمويليأجل دعم على إجياد وضع مالئم وسياسة فعالة من كومة لذلك عملت احل

مث  06-88قانون و ، 12-86من خالل اإلصالحات والقوانني والتشريعات االقتصادية بدءا من قانون البنكية 
على النظام  تنظيم والرقابة واإلشرافلواصل اإلصالحات اخلاصة ابتلت ،املتعلق بقانون النقد والقرض 10-90قانون 
ديد يتسم التحول إىل نظام مايل جإىل رفع القيود املالية والقانونية و  هذه اإلصالحات كانت هتدفطبعا  .البنكي

ية يف عملية املشاركة بصورة فعلية وحقيق على تطور مايل قادرقصد إحداث ابلتنافسية ومبادئ السالمة واالستقرار 
 .قتصاديةوالرفاهية اال التنمية االقتصادية وحتقيق النمو طويل األجل

يتناول هذا الفصل أهم املراحل اليت مر هبا النموذج التمويلي يف اجلزائر وأهم اإلصالحات املايل والنقدية 
قسم  سوالتطورات اليت عرفتها بعض املؤشرات املالية واليت تعطينا حالة الوضعية املالية والنقدية.  وعلى هذا األسا

 هذا الفصل إىل املباحث التالية:

 ل التحرير املايل مرحلة ما قب ألول:املبحث ا

 الثاين: مرحلة حترير النظام املايل.املبحث 

 دراسة اهليكل املايل، مؤشرات النشاط والفعالية. املبحث الثالث:
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 -الكبح املايل –ملبحث األول: مرحلة ما قبل التحرير املايل ا
لفهم تفاصيل هذه املرحلة نذكر أن النظام املايل اجلزائري وحبكم الفرتة االستعمارية كان اتبع للنظام املايل  

الفرنسي من خالل تسخري موارده املالية خلدمة قطاع الفالحة والذي كانت حتت سيطرة املعمرين، طبعا لعبت الثقافة 
اجملال  ور هام يف ضعف التعامالت املالية مع البنوك العاملة يفاملالية ومستوى التعليم املايل للمجتمع اجلزائري د

 احمللية البسيطة.التقليدية هذا األخري يف جماالت حمدودية كالصناعات  احنصرالتمويلي، حيث 

حناول يف هذا املبحث التعرض ألهم مراحل تطور النظام املايل منذ اسرتجاع السيادة الوطنية إىل غاية الدخول 
من خالل  اهتاأهم خصائص كل مرحلة ومميز إضافة إىل تبيني  قطاع،الت اجليل األول وبداية عملية حترير صالحاإيف 

 العناصر التالية: 
 .املطلب األول: مراحل تطور النظام املايل

 .اسرتاتيجية التمويل خالل فرتة الكبح املايل املطلب الثاين:
 املطلب الثالث: حجم ونشاط النظام املايل.

 األول: مراحل تطور النظام املايل املطلب
إىل ثالث مراحل  (Regression financial)الكبح املايلما قبل التحرير أو مرحلة ميكن تقسيم مرحلة  

مرحلة السيادة، مرحلة التأميم والتنشئة  1أساسية ميزت املنظومة البنكية واملالية اجلزائرية، تتمثل هذه املراحل يف:
 يكلة.وأخريا مرحلة إعادة اهل

  (The Sovereignty Phase)الفرع األول: مرحلة السيادة 
بعد االستقالل مباشرة مت إنشاء املؤسسات املالية األربعة: اخلزينة العامة، البنك املركزي، الصندوق اجلزائري 

لتسيري ميزانية التجهيز ومتويل املشاريع االستثمارية التنموية املخططة والصندوق الوطين لالدخار  (CAD)للتنمية 
 ت واجلماعاتللهيئاللعائالت و كمؤسسة تضطلع مبهمة تنشيط االدخار ومنح القروض البنكية   (CNEP)واالحتياط 

منت طبعا مع تزا يتظام املايل اجلزائري والإذن مرحلة السيادة هي مرحلة وضع وتشييد البناء األساسي للن احمللية.
قطاع مالية خاصة كانت جل تعامالهتا مع ال مؤسسة ينعشر  حوايلمن  تكونموجود نظام بنكي منفتح على اخلارج 

طاع الوطين مل تتعامل مع مؤسسات الق . هذه املؤسسات املاليةتمويل العمليات التصديرية قصرية األجللاخلارجي 
 ية.ري ويل استثماراهتا وهذا لظروف اترخيية واختالف الفلسفة التسيومل تساهم يف مت

 

 

                                       
1 Molyneux, P., & Iqbal, M. (2005). Banking and financial systems in the Arab world. Palgrave Macmillan. P.89. 
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 ميكن تلخيص مؤسسات النظام املايل هلذه املرحلة من خالل الشكل التايل: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

طبعا متيزت هذه املرحلة بوجود ازدواجية يف النظام املايل من خالل تزامن نظام قائم على أساس ليربايل وآخر 
  .قائم على أساس اشرتاكي مملوك للدولة

  اخلزينة كانت مسؤولة على ختصيص املوارد املالية حنو االستثمارات وخاصة الفالحيةطبعا.  
  البنك املركزي كلف إبخراج االقتصاد اجلزائري من منطقة الفرنك من خالل أتسيس الدينار اجلزائري إضافة

 .طبعا إىل املهام األخرى للبنوك املركزية كاإلصدار، الرقابة و.........
 الية املؤسسات امل(CAD)   و(CNEP) من أجل تعبئة املوارد املالية االدخارية ومتويل املشاريع املخططة. 
  املؤسسات املالية األخرى وهي مؤسسات مالية خاصة اتبعة للنظام الفرنسي منفتحة على القطاع اخلارجي

 تسري بفكر ليربايل مشكلة بذلك ازدواجيه يف النظام املايل اجلزائري.  

بني  من العام كانتمشكلة االزدواجية وعزوف املؤسسات املالية اخلاصة على متويل مؤسسات القطاع   
 نها عانت مطبعا إىل الصعوابت التمويلية اليت جديدة، إضافةاألسباب اليت أدت إىل التفكري يف بدائل متويلية 

 ال القانوين. املاملؤسسات الوطنية نتيجة ضعف االدخار ورأس 

 (The Phase of Algerianization)ثاين: مرحلة التأميم والتنشئة الفرع ال
ميكن تسمية هذه املرحلة ببداية الدخول يف النظام االشرتاكي كنهج تنموي جتسد يف بلورة نظام بنكي  

اخلاصة  نبيةمتويل التنمية االقتصادية. متيزت هذه املرحلة بتأميم البنوك األجحمصورة يف األساسية جزائري تكون مهمته 
 وإنشاء البنوك التجارية اجلزائرية األولية:

  البنك الوطين اجلزائري(BNA). 
  القرض الشعيب اجلزائري(CPA). 

 اخلزينة العامة
جمموعة من 
املؤسسات 
املايل اتبعة 
للنظام املايل 

 الفرنسي

 

: مرحلة السيادة 1 الشكل رقم  

املركزيالبنك   

 CADالصندوق الوطين للتنمية  -
 CNEPالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط  -

  طالبمن إعداد ال املصدر:
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  البنك اخلارجي اجلزائري(BEA). 
أوكلت هلذه البنوك عملية استقطاب ودائع األعوان االقتصادية ومنح قروض متنوعة حدد القانون جمال  

ؤسسات العمومية اجلزائرية. متيزت هذه املرحلة بفرض أربع مبادئ أساسية على العمل استثمارات امل عملها لتمويل
 1البنكي واملؤسسات املالية:

  رفية يعكس مبدأ األحادية مبوجبه املؤسسات جمربة على تركيز حساابهتا وعملياهتا املصو مبدأ التوطني البنكي
 .واحد مستوى بنك جتارييف بنك واحد، أي مركزة حساابهتا اجلارية وصفقاهتا على 

 كفل كل بنك ابلتعامل مع قطاع معني وفتح حساابت مصرفية أن يتمبعىن  ي،مبدأ التخصص البنك
 .للمؤسسات العاملة يف نفس القطاع

 حسب هذا املبدأ املؤسسات ممنوعة من استخدام التمويل الذايت والرتاكم املربح  ،مبدأ إلغاء التمويل الذايت
الستثماراهتا إال مبوافقة وزارة التخطيط على ذلك النشاط، فالبنوك مل تكن متلك االستقاللية يف اختاد القرارات 

 .التمويلية وإبداء الرأي يف االستثمارات اليت توافق عليها اجلهات الوصية
 ع اإلقراض بني املؤسسات، أي منع استعمال صايف األرابح والتدفقات النقدية يف العمليات املالية مبدأ من

 بني الشركات.
طبعا هذه املبادئ كانت من أجل ضمان االستغالل اإلداري للقطاع املايل وتوجيه موارده املالية حنو املشاريع 

ح ديناميكية بنوك نتيجة طبعا التخصص البنكي وابلتايل كبغياب مبدأ املنافسة بني الأوال،  املخططة. نتج عن ذلك:
 الية املقدمة.عدم وجود أي جتديد على مستوى اخلدمات امل. اثنيا، عملية تعبئة املوارد املالية وتطوير املنتجات املالية

كمرحلة أوىل   اعتربتاملرحلة هذه  أنرغم املشاكل اليت كان يعاين منها النظام التمويلي واملؤسسات العامة إال 
حيث   1971متيزت هذه املرحلة ابإلصالح املايل لسنة كما لبلورة نظام بنكي من خالل إنشاء البنوك الثالثة األولية.  

دخرات تعبئة املو كان يهدف إىل إزالة اختالالت ونقائص املرحلة السابقة سواء على مستوى ضعف الوساطة، 
وطين زينة العامة، كما متيزت هذه الفرتة بتعويض الصندوق الومشكلة متويل االقتصاد وختفيف الضغط على اخل

أصبح النظام املايل يتكون من: البنك املركزي على هذا األساس  .(BAD)اجلزائري للتنمية ابلبنك اجلزائري للتنمية 
إضافة إىل مؤسسات قطاع  ،(BAD, CNEP)ومؤسستني ماليتني  عموميةواخلزينة العامة، وثالث بنوك جتارية 

 التأمني.

 الفرع الثالث: إعادة اهليكلة العضوية 
خلربة وغياب نقص او طبعا املشاكل اليت كان يعاين منها النظام سابقا نتيجة نقص معايري منح االئتمان،  

دية انتيجة الصعوابت اليت كانت تعاين منها املؤسسة االقتص حة للقرض وغياب مبدأ تسديد القرضسياسة واض

                                       
1 Molyneux, P., & Iqbal, M. (2005). Op cit. P.89. 
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يزت مت اجلزائرية، مت الشروع يف إصالحات هدفها مراجعة نظام متويل االقتصاد ورد االعتبار للوظيفة الوساطة املالية.
اء بنك الفالحة وعلى ذلك مت أنش ،منها تقوية التخصص البنكي دفكان اهلالبنوك  ملرحلة إبعادة هيكلة بعض هذه ا

ومها يعكسان األمهية املخصصة لقطاع الفالحة واالهتمام  (BDL)لية وبنك التنمية احمل) (BADRوالتنمية الريفية 
 ابلتنمية احمللية واجلهوية.

شهدت هذه املرحلة تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية من أجل إعادة التفكري يف مبادئ تسيري االقتصاد 
فة إىل المركزي ورد االعتبار لوظيمن خالل تغيري نظام اختاد القرار من مركزي وذلك  ،املاليةوخاصة املؤسسات 

 البنك املركزي والوساطة املالية من خالل تبين عدة قوانني:

  1986القانون املتعلق بنظام البنوك. 
  1988قانون استقاللية البنوك. 

كخالصة ملا سبق شهدت هذه الفرتة عدة إصالحات مالية كان اهلدف منها بناء نظام مايل يساهم يف 
هذه اإلصالحات والقوانني مبراسيم تنظيمية أدى إىل مشاكل على مستوى العالقات  دعملكن عدم  ،العملية التنموية

 مما أدى إىل إضعاف عمل الوساطة املالية من حيث تعبئة املوارد ومنح القروض. ،بني املؤسسات املالية

 يوضح الشكل املوايل هيكل النظام املايل وأهم املؤسسات املالية.
 فرتة الكبح املايل ء: مكوانت النظام املايل   أثنا1 -4الشكل رقم 

 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 طبعا النظام كان ملك للدولة ابلكامل.

 املصدر: من إعداد الباحث

 BNA اجلزائري الوطينالبنك 

 CPAالقرض الشعيب اجلزائري 

 BEAالبنك اخلارجي اجلزائري 

 BAD البنك اجلزائري للتنمية

 CNEP الصندوق الوطين للتوفري

 شركات التأمني

 الدائرة البنكية 

 النظام املايل

لبنك املركزيا  اخلزينة العامة 

 الدائرة املالية االدخارية
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 املطلب الثاين: اسرتاتيجية التمويل خالل فرتة الكبح املايل
من خالل لك وذمؤسسات النظام املايل يف ذلك،  دورالتمويلية وأمهية و نركز هنا على دراسة سري الوظيفة  

 . التعرض لدور البنك املركزي، اخلزينة العامة واملؤسسات املالية

أثناء فرتة السيادة مت إسناد عملية متويل االستثمارات العمومية للخزينة العامة والبنك املركزي وذلك حلداثة 
ها ات املالية، إضافة إىل رفض البنوك األجنبية متويل املؤسسات الوطنية واقتصار متويلاملؤسسات املالية وشح املدخر 

كما أن إنشاء الصندوق   1،لعمليات االستغالل للمؤسسات ذات الوضعية املالية اجليدة ومتويل التجارة اخلارجية
ميز بوجود بنك يهيمن على يايت املتالوطين للتنمية كان اهلدف منه وضع نظام متويلي وطين شبيه بنظام التمويل السوف

 م القطاع املايل ببنوك جتارية جديدة ظهرت فكرة التخصصيمع ظهور قرار التأميم وتدع 2.النشاط التمويلي لالقتصاد
 البنكي وضرورة تكفل كل بنك بتمويل عدد من النشاطات االقتصادية. 

ويف ظل حمدودية  ،التنموي تطلب رصد أموال ضخمةاجلزائر نظام التخطيط والتسيري املركزي يف النموذج  تبين
املوارد املعبئة كانت احتياجات التمويل تفوق املوارد املتاحة. إن املؤسسات الفاعلة يف النموذج التمويلي ميكن 

 توضيحها من خالل املخطط التايل: 
 خالل فرتة الكبح املايل  التمويلي النموذج يف الفاعلة املؤسسات: 2 -4الشكل رقم 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

                                       
 .178ص. .الرابعة اجلامعية، الطبعةديوان املطبوعات  البنوك.تقنيات   (.2005) الطاهر لطرش 1
 .197ص.  املرجع نفسه. 2

إليرادات اجلبائية واملوارد املعبئة من اخلزينة ا  

 البنك املركزي

ة العامةاخلزين  

CAD & BAD 

 البنوك التجارية 

 املؤسسات االقتصادية

 االستثمارات العمومية  
طويلة األجلض قرو   

األجل ض متوسطةقرو   

 نظام خمطط

 املصدر: من إعداد الطالب
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 :التاليةعمليات التمويل تلخيص  ميكنأعاله من الشكل  
 ظام املايل اجلزائري الن حلداثةوهذا ، خالل فرتة السيادة كانت احتياجات التمويل تفوق املوارد املالية املعبئة
خزينة وإعادة تسبيقات لل ،آلية اإلصدار النقديللبنك املركزي كحل وحيد للتمويل عن طريق تم اللجوء فكان ي
 .اخلصم
  لطريقة املباشرة ا أصبح للخزينة دور فعال يف العملية التمويلية من خالل آليتني: 1971بعد التأميم وإصالح

 ةوالذي أصبح البنك الوطين للتنمي (CAD)الطريقة غري املباشرة عرب الصندوق الوطين للتنمية ، و من ميزانية التجهيز
(BAD)  1972سنة. 
 صم قوم بتمويل املؤسسات االقتصادية بقروض متوسطة األجل قابلة للخفيبنك التوطني ك التجاري أو البن

 لدى البنك املركزي.
 لتوضيح أكثر فيما خيص أمهية هذه املؤسسات يف النظام التمويلي نقوم بدراسة بعض املؤشرات النقدية.

 الفرع األول: حمددات التوسع النقدي
الل والذي يوضح حمددات التوسع النقدي يف اجلزائر خ اجلدول التايلمؤسسات النظام املايل نقدم  ملعرفة دور
النقد الداخلي واملتمثل يف قروض لالقتصاد  هذا اجلدول يبني مستوى .1989إىل غاية  1964الفرتة املمتدة من 

د من ي واملتمثل أساسا يف احلقوق اخلارجية.  ملزيضمن مقابالت الكتلة النقدية يف مقابل حمدودية النقد اخلارج
 التوضيح حول هيكل القروض الداخلية واخلارجية نعرض اجلدول التايل. 

  : حمددات التوسع النقدي خالل فرتة الكبح املايل1 -4اجلدول رقم 

 1989-1986 1985-1971 1970-1964 الفرتات

 57 64 49 (%)لالقتصادقروض 

 40 25 34 (%)قروض للدولة

 03 10 17 (%)احلقوق على اخلارج

   :سلسلة اإلحصاءات النقدية اعتمادا على الطالباملصدر: حساابت 
La Banque d’Algérie. Bulletin Statistique de la banque d’Algérie : Séries 

rétrospectives, statistiques monétaires 1964-2011. Disponible dans : 

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/bulletin_seriesrestrospectives2011.pdf.  

اعتماد  ومدىوقروض للدولة(  )قروض لالقتصادالداخلية يوضح اجلدول أعاله النسب العالية للقروض  
من مقابالت نسبة القروض للدولة ضاثنيا.  الدولة قروضأوال مث  االقتصاد اجلزائري على القروض املقدمة لالقتصاد

 يف التوسعوأمهيتها ، وهذا نتيجة أمهية اخلزينة العامة (89-86)الثالثة خالل الفرتة  %40الكتلة النقدية بلغت 

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/bulletin_seriesrestrospectives2011.pdf
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قات والسلفيات اليت يقدمها البنك املركزي. ما يالحظ كذلك هو تدين مستوى احلقوق النقدي من خالل التسبي
 ه الفرتة متيزت بــــــــ:ذعلى اخلارج كمحدد هام للتوسع النقدي. إذن ميكن القول أن ه

 البنك ربتزايد دور اخلزينة يف التمويل سواء ابلطريقة املباشرة عرب ميزانية التجهيز أو ابلطريقة غري املباشرة ع 
 .الوطين للتنمية

  واملؤسسات املالية األخرى، حيث كانت البنوك التجارية تلجأ إلعادة اخلصم  البنوكعدم وضوح العالقة بني
 .لدى البنك اجلزائري للتنمية ابلنسبة للقروض القصرية األجل

  دور البنك املركزي، هذا األخري كان يضمن إمداد  تراجعاالنتقال التدرجيي لوصاية اخلزينة على حساب
ارة حيث كانت أسعار الفائدة حتدد على مستوى وز  ،اخلزينة ابألموال دون حدود وشروط لتمويل املشاريع املخططة

 .املالية
  ،عجز اخلزينة عن التسديد يف اآلجال احملددة وعادة ما يتم متويل هذا العجز عن طريق اإلصدار النقدي

الطلب على السيولة من قبل اخلزينة والبنوك يقابله زايدة يف اإلصدار النقدي وابلتايل زايدة معدالت التضخم،  فزايدة
 سعار وظهور األسواق املوازية.ارتفاع األ
 االعتماد الكبري  إىل ة، إضافبنك املركزي إىل اخلزينة العامةالبنوك كانت عبارة عن قنوات لعبور األموال من ال

  املعبئة. لضعف املوارد الذاتيةطبعا عن طريق إعاانت اخلزينة وهذا راجع ابمليزانية على متويل 
  إىل عوامل  إضافة ،غياب مبدأ تسديد القرض نظرا للصعوابت اليت كانت تواجهها املؤسسات العمومية

تغييب  ال. وهذا ما أدى إىلب سياسة واضحة للقرض ونقص اخلربةأخرى منها: نقص معايري منح االئتمان، غيا
 املالية يف النموذج التمويلي.الوساطة وظيفة الكلي ل

خالصة ملا سبق النقد الداخلي هو احملدد الرئيسي للتوسع النقدي خالل هذه الفرتة حيث كان لكل من 
 األمهية النسبية يف ذلك. ةقتصاد وقروض الدوللالقروض 
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 الفرع الثاين: قروض للدولة 
 القروض املمنوحة للدولة من قبل البنك املركزي، البنوك التجارية ومؤسسات أخرىيوضح الشكل املوايل 

 للدولة للممنوحة القروض تطور: 3 -4الشكل رقم 

 
 .، مرجع سابق(2011-1964) اإلحصائية لبنك اجلزائرالسلسلة  على املصدر: من إعداد الطالب اعتمادا

ل جم القروض املمنوحة من بنك اجلزائر إىل اخلزينة العامة، الشكحلالزايدة املستمرة ومبعدالت متزايدة  نالحظ 
 أعاله يوضح لنا ثالث مراحل أساسية:

  ية عمل يف تلك املرحلةحيث كان حجم القروض للدولة ضعيف حيث أوكلت  1970املرحلة األوىل قبل
 .ض مباشرةمتويل االقتصاد للبنك املركزي من خالل قرو 

  ليها عملية متويل إمكانة هامة من خالل إسناد  العامة والذي أعطى للخزينة 1971مرحلة ما بعد إصالح
 ريةبه األخري كانت تعاين من اختالل كذإعاانت وضماانت للمؤسسات العامة، هو التنمية من خالل منح قروض، 

 مة من خالل اللجوء للبنك املركزي.تها اخلزينة العالوخماطر عدم القدرة على التسديد واليت حتم
   زادت قروض البنك املركزي للخزينة نتيجة إعادة اهليكلة والتطهري املايل للمؤسسات  1986مع بداية أزمة
 العامة.

الشكل أعاله ميكن اختصاره يف اجلدول املوايل والذي يوضح متوسط حجم القروض اليت حتصلت عليها 
 اخلزينة العامة.    

 : متويالت بنك اجلزائر2 -4اجلدول رقم 

 نسبة مئوية % )مليار دج( ابملتوسط 
 أخرى ب. التجارية البنك املركزي أخرى ب. التجارية البنك املركزي الفرتات

64-70 01.23 00.83 00.58 47 31 22 
71-85 11.17 04.48 07.00 49 20 31 
86-89 89.20 18.50 24.48 67 14 19 
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البنك املركزي البنوك التجارية أخرى

(.2011-1964) بنك اجلزائرل السلسلة اإلحصائية املصدر: حساابت الطالب اعتمادا على   
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املمتدة خالل الفرتة  %67وايل حبنالحظ االعتماد املفرط للخزينة على البنك املركزي يف متويل احتياجاهتا  
 أدواره النقدية ةأتدير البنك املركزي عن تراجع دو ، النظام املايل كانت حتت وصايتها يف مقابل 1989-1986من 

 أصبح العرض النقدي متغري خارجي حيدد وفق خمططات التنمية.. هنا اليت كان يؤديها قبل هذا اإلصالح

 الفرع الثالث: قروض لالقتصاد
 يوضح الشكل املوايل القروض املمنوحة لالقتصاد من قبل البنك املركزي، البنوك التجارية.

 املايل الكبح فرتة خالل لالقتصاد قروض تطور:4 -4الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 

 من خالل املنحىن أعاله ميكن توضيح مرحلتني:

  االستقالل، اليت تلت األوىل املراحلوذلك خالل تويل البنك املركزي مهمة متويل االقتصاد الوطين مرحلة 
 .من خالل تقدمي قروض مباشرة وهذا طبعا حلداثة املؤسسات املالية، قلة اخلربة وضعف املوارد املالية املعبئة

  لية ويف آض كانت ه القرو ذه املركزي، تراجع قروض البنكيف مقابل الزايدة املستمر لقروض البنوك التجارية
غلبها قروض املمنوحة للمؤسسات العامة يف أالقروض قصرية األجل تتحدد وفق املخططات التنموية، هذه  مهاظمع

 قروض غري قابلة للسداد نتيجة املشاكل اليت كانت تعاين منها املؤسسة اجلزائرية. 
 قتصاد. لذي يوضح متوسط قروض البنوك التجارية والبنك املركزي لالالشكل أعاله ميكن اختصاره يف اجلدول املوايل وا

                                          ك التجاريةو : قروض لالقتصاد من قبل البنك املركزي والبن3 -4اجلدول رقم 

 نسبة مئوية % )مليار دج( ابملتوسط 
 ب. التجارية البنك املركزي ب. التجارية ياملركز البنك  الفرتات

64-70 00.71 04.48 16 84 
71-85 00.32 67.59 01 99 
86-89 00.08 189.73 01 99 

 . مرجع سابق. السلسة االحصائيةعلى  اعتمادااملصدر: حساابت الطالب  
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(2011-1964الطالب  ابالعتماد على السلسلة اإلحصائية لبنك اجلزائر )املصدر: من إعداد   
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كان يف   89-86خالل الفرتة اجلدول أعاله يبني متوسط قروض البنوك التجارية لالقتصاد، نالحظ أنه 
  مليار دج. 190حدود 

 من خالل ما سبق ميكن اخلروج ابملالحظات التالية:

  القروض الداخلية هي احملدد األساسي للتوسع النقدي يف اجلزائر يف مقابل تراجع األمهية النسبية للحقوق
 .على اخلارج
  (األهم املايل الوسيط)اخلزينة العامة هي مركز النظام املايل وابلتايل متركز التمويل على وساطة اخلزينة. 
 ا املاليةمن خالل تلبية احتياجاهت املركزي حيث كان أداة يف يد اخلزينة العامة البنكووظيفة  تراجع دور ،

   .القانوين( لتلبية احتياجاهتا إضافة إىل سهولة حصول املؤسسات املالية على السيولة )النقد
  عتباراالبنوك كانت ملزمة بتمويل االستثمارات املخططة العمومية من خالل تقدمي قروض آلية دون أي 

  لعامل املردودية واملخاطرة.

 املطلب الثالث: حجم ونشاط النظام املايل
يلية لالقتصاد ضح لنا الفلسفة التمو حناول فيما يلي التعرض حلجم ونشاط النظام املايل والذي من خالله تت 

 .الفرتةاجلزائري خالل هذه 

 البنوك التجارية والبنك املركزي أصولحجم الفرع األول: 
حناول فيما يلي دراسة تطور حجم أصول البنك املركزي وأصول البنوك التجارية مقارنة حبجم االقتصاد  

ا كما تمويلي وأمهية ووزن املؤسسات املالية يف ذلك. طبعالوطين، تعطي هذه املؤشرات صور واضحة على النموذج ال
أشران سابقا ترتفع األمهية النسبية للبنوك التجارية يف الدول عالية الدخل وهي تعكس حجم ونشاط هذه البنوك يف 

 حجم البنك املركزي. خنفاضامقابل 

 1989-1974الشكل املوايل يوضح تطور املؤشرين خالل الفرتة املمتدة من 
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 التجارية والبنوك املركزي البنك أصول حجم: 5 -4الشكل رقم 

 اعتمادا على قاعدة بياانت البنك العاملي موجودة يف : املصدر : من إعداد الطالب 
-development-http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world

. indicators#advancedDownloadOptions 

 تمر ألصول البنك املركزي والبنوك التجارية خالل هذه الفرتة. نالحظ التزايد املس 
ميكن اختصار الشكل السابق يف اجلدول التايل والذي يوضح متوسط حجم البنك املركزي والبنوك التجارية 

 لنفس الفرتة.

 االقتصاد حبجم مقارنة التجارية والبنوك املركزي البنك حجم متوسط:4 -4اجلدول رقم 

 الفرتة  )%(GDPأصول البنوك التجارية إىل  )%(GDP  أصول البنك املركزي إىل 
11.89 59.77 74-89 

  قاعدة بياانت البنك العاملي.املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا      

أمهيته النسبية كلما  )CBA(1يفقد مؤشر    )Kunt, & Levine-Demirgüç(حسب  :حجم البنك املركزيأ.
أجتهنا من الدول منخفضة الدخل إىل الدول عالية الدخل، هذا املؤشر يوضح حجم ومكانة  املؤسسات صانعة 

نالحظ تزايد هذا املؤشر نتيجة زايدة تدخل البنك املركزي يف خلق النقود ومتويل االقتصاد، السيولة يف االقتصاد. 
اهلدف  كان  ،) (BADمث  (CAD)الصندوق الوطين للتنمية  وإنشاءزائر اجلالتنمية يف  فلسفةدراسة فمن خالل 

 .لتمويلياوضع نظام متويلي وطين شبيه بنظام التمويل السوفيايت املتميز بوجود بنك يهيمن على النشاط ذلك  من
 صبحتأ أمام شح املدخرات الوطنية مت أسناد مهمة متويل االقتصاد للخزينة العامة والبنك املركزي، اخلزينة العامة

مركز النظام التمويلي من خالل طبعا مواردها وتسبيقات البنك املركزي، إضافة إىل رفض البنوك األجنبية متويل 
                                       
1Central Bank assets/GDP 
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http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#advancedDownloadOptions
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#advancedDownloadOptions
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جارة الل للمؤسسات ذات الوضعية املالية اجليدة ومتويل التاملؤسسات الوطنية واقتصار متويلها لعمليات االستغ
 اخلارجية.

لى البنك خفف الضغط ع ، هذا اإلجراءالتأميم وبداية بلورة النظام البنكي اجلزائري قرارنتيجة لذلك جاء 
ستثمارات ختفيف الضغط على اخلزينة العامة يف متويلها لالوالذي كان اهلدف منه  1971املركزي، إضافة إىل إصالح 

تصاد مما التسبيقات البنكية يف التمويل املباشر لالق حجموتراجعت وبعد ذلك تراجع دور البنك املركزي  1.العمومية
 مسح للبنوك التجارية من أن أتخذ مسؤولية متويل املؤسسات العمومية.

منها  خالل فرتة اهليكلة العضوية نتيجة الصعوابت اليت كانت تعاين من جديد االرتفاع بدأ يفي املعدلهذا  
 الية من أجل تطهري هذه املؤسسات.امليكلة إعادة اهلاملؤسسة االقتصادية واليت تطلب 

 املوايل.ملعرفة حجم ومكانة هذا املؤشر نقوم ابملقارنة التايل من خالل اجلدول 
 1995-1990يف بعض االقتصادايت خالل فرتة  اجلدول املوايل يوضح حجم البنوك التجارية

 الدول لبعض اإلمجايل احمللي الناتج إىل املركزي البنك أصول نسبة: 5 -4اجلدول رقم 

 تونس ماليزاي مصر الو.م.أ فرنسا أملانيا 
CBA/GDP (%) 0.01 0.01 0.05 0.34 0.01 0.01 

 الطالب اعتمادا على:من إعداد  املصدر:
 Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (Eds.). (2004). Financial structure and economic growth.  

Op cit. P. 86-87 

من الدول عالية الدخل حنو الدول منخفضة الدخل كلما أرتفع مؤشر حجم البنك املركزي مقارنة  كلما أجتهنا
ة مستقلة يف االقتصادايت عالية الدخل البنوك املركزيطبعا  .التمويل التضخمينسبة لزايدة هذا و  ،حبجم االقتصاد

ذا املؤشر وهذا ما جيعل ه ياالقتصادالنشاط متويل مستوى األسعار دون التدخل يف  استقرارومسؤولة فقط على 
 .حيقق مستوايت منخفضة

ل ظيف بعا طحبجم أصول البنك املركزي،  مقارنةحجم البنوك التجارية  أعاله اجلدوليبني  :حجم البنوك التجاريةب.
حمدودية هذه البنوك يف  تعكسو هذه النسبة غري كافية  يف منوذجه التمويلي تعترباقتصاد يعتمد كليا على القروض 

عدة أسباب لالعملية التمويلية، سواء على مستوى تعبئة املوارد املالية أو على مستوى منح القروض وذلك راجع 
 نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر: موضوعية
 شح املوارد املالية. 
 الدور املتعاظم للخزينة العامة واليت كانت تعترب مركز نظام التمويل. 

                                       
 .174ص. اجلامعية.ديوان املطبوعات  .حماضرات يف النظرايت والسياسات النقدية  (.2004) بلعزوز بن علي 1



  املالية وتطور النموذج التمويلي يف اجلزائرصالحات إل......ا...الفصل الرابع..............................

174 
 

 مكانة البنوك يف فلسفة النموذج التمويلي واليت كانت تعترب كعون منفذ وفقط. 
 ى املؤسسات العمومية.مشكلة القروض املتعثرة وغياب مبدأ التسديد لد 

ضعاف حجم ومكانة البنوك التجارية مقارنة ابملكانة اليت كانت من املمكن أن إهذه العوامل سامهة يف 
غري كافية مقارنة ابقتصادايت أخرى تعتمد على  1989-1986املمتدة من  خالل فرتة %71فنسبة  ،أتخذها

البنوك يف عملياهتا التمويلية. طبعا الفلسفة التمويلية السائدة يف هذه املرحلة كانت مسؤولة على ذلك من خالل 
 وحجم املخاطرة. العائد ةدون مراعاه البنوك يف عملية تنفيذ القرارات التمويلية للمشاريع املخططة ذاختزال دور ه

عض الدول خالل القرتة لب توضيح أكثر نعرض املقارانت التالية القتصادايت خمتلفة توضح حجم البنوك التجاريةلل
 .وذلك لعمل مقارنة مع النظام املايل اجلزائري 1990-1995

  الدول لبعض اإلمجايل احمللي الناتج إىل التجارية البنوك أصول نسبة: 6 -4اجلدول رقم 

 تونس ماليزاي مصر الو.م.أ فرنسا أملانيا 
 55 97 63 73 102 121  (%)أ. البنوك التجارية

Kunt, A., & Levine, R. (Eds.). -Demirgüç.(2004) املصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على 

 87-Op cit. P.86 
طبعا يلعب اهليكل املايل دور مهم يف حتديد هذه النسبة، نالحظ ارتفاعها يف أملانيا وفرنسا العتمادها على 
البنوك يف تكوين النسيج الصناعي والتنويع االقتصادي، يف املقابل تنخفض هذه النسبة مثال يف الو.م.أ لوجود سوق 

يل الية فتتجه البنوك للتمويل قصري األجل وخاصة متو مايل متطور جدا، أي نظام متويلي متجه حنو األسواق امل
 التجارة.

املتجه حنو تبع و التمويلي املمقارنة ابلنموذج اجلزائرية  البنوك التجارية خالصة ملا سبق نستنتج صغر حجم
لدى املؤسسات  التسديد أ، طبعا غياب مفهوم الوساطة وضعف عملية تعبئة املدخرات وغياب مبدوالقروض البنوك

 ثرا سلبا على حجم البنوك.ألعامة ا

 الفرع الثاين: حجم النظام املايل
 (Liquid Liability/GDP)نتعرض فيما يلي إىل مؤشر نسبة اخلصوم السائلة إىل الناتج احمللي اإلمجايل  

 .حلجم النظام املايلوهو 

 

 

 



  املالية وتطور النموذج التمويلي يف اجلزائرصالحات إل......ا...الفصل الرابع..............................

175 
 

 1989-1974 الفرتة خالل املايل النظام حجم:6 -4اجلدول رقم 

 1989-1986 1985-1979 1977-1974 الفرتات 

M2/GDP  (%) 50 62.96 75.39 
 .ملصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على بياانت البنك العامليا

 لوطين،اوأمهية الوساطة املالية مقارنة حبجم االقتصاد أعاله النسبة اهلامة حلجم النظام املايل دول يبني اجل 
 ،هذا املعدل يدل على االعتماد الكلي لالقتصاد على الوساطة املالية للبنوك التجارية واخلزينة العامة ارتفاعتزايد 
هذا االرتفاع ال  ،طبعا يف ظل غياب وسائل متويلية أخرى سواء الذاتية أو التمويل املباشر عرب األسواق املالية وهذا

وضح ي ني املايل والتجديد على مستوى اخلدمات املالية بقدر مايعكس مستوى العمق املايل وزايدة مستوايت التضم
جارية مبنح وخلق النقد الكتايب من قبل البنوك الت ،عملية اإلفراط يف إصدار النقد القانوين من قبل البنك املركزي

نشودة من إحداث التنمية املقصد  لتمويل املخططات التنموية بشكل آيلالعامة  للمؤسسات اإلنتاجية  االئتمان
وظيفته األساسية  لتمويللقبل السلطات اجلزائرية، فأولوية القطاع احلقيقي جيعل من القطاع املايل متغري داخلي اتبع 

الفائدة،  املتغريات النقدية واملالية كالتضخم وأسعار عتباراالدون األخذ يف  العامة،الالزم للمؤسسات  األموالتوفري 
 زينة العامة إىل املؤسسات االقتصادية.أي قناة لعبور األموال من اخل

 اجلدول التايل يعرض مستوى هذا املعدل على مستوى االقتصادايت العاملية 

  : حجم املوجودات السائلة لبعض الدول7 -4اجلدول رقم 

 تونس ماليزاي مصر الو.م.أ افرنس اأملاني 
 47 97 81 60 64 66  (%)أ. البنوك التجارية

 ملصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على بياانت البنك العاملي
مليات والع يف أملانيا رغم أن منوذجها التمويلي مبين على البنوك %66ن هذا املعدل مل يتجاوز أنالحظ  

بني  العالقاتية يف الضبابالبنكية الشاملة، وهذا ما يعكس حجم االفراط النقدي يف اجلزائر يف تلك الفرتة مما سبب 
 ن كخالصة ملا سبق ميكن اخلروج مبا يلي:ذاملؤسسات املالية. إ

  ية واملالية مع تزايد الدائرة النقد مت حتييدإتباع النظام االشرتاكي واختيار منوذج املخططات التنموية،  ظليف
 .النتاجة القرض على حساب متغرية اتغري مبا األساس غيب االهتمام الكلي ذاالهتمام ابلدائرة احلقيقية، على ه

 ة كانت ، هذه األخري القروضمنح  وأسواء على مستوى تعبئة املوارد  ،صغر حجم البنوك وضعف نشاطها
 .األجل ةقصري و آلية  قروض
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 يف التأكد  ناه احنصرت مهمة البنوكحيث  واالختيار اجليد للمشاريع، غياب فكرة حتقيق الرتاكم الرأمسايل
 .حىت يتحصل على التمويل قد استفادة من قرار التمويل والتنفيذفقط املشروع مما إذا كان 
  تصار من خالل متويل االستثمارات العمومية طويلة األجل، واق سيطرة اخلزينة العامة على الوظيفة التمويلية

البنوك ابلسيولة  متويل أما البنك املركزي فكان جمربا على إعادة .دور البنوك التجارية على متويل دورات االستغالل
 .الالزمة
 أو  منيبنوك وضعف معدالت التضضعف التجديد على مستوى اخلدمات املالية لضعف املنافسة بني ال
 .البنكي الشمول
  ا أدى إىل ظهور األسواق املوازيةتداول النقد القانوين مم رتفاعاو زايدة معدل االفراط النقدي. 

العالقات ال عالقة له ابلتسيري التجاري، ف ضإداري حمري تسيري هذه اخلصائص جعلت من سوق القرض مس 
ما أن البنوك الكلي للعالقات التعاقدية والتفاوضية. ك الغيابيف املقابل  إدارية قاتبني املؤسسات املالية كانت عال

التجارية غيبت عنها فكرة اخلطر البنكي وترسيخ فكرة التمويل اآليل. إضافة إىل املشاكل اليت كانت تعاين منها 
العامة من ضعف اإلنتاجية وعدم القدرة على سداد الديون وهذا ما أدى إىل مراجعة الفكر التمويلي ة املؤسس

 قتصاد والدخول يف إصالحات عرفت إبصالحات اجليل األول.لال

حناول يف املبحث املوايل التعرض ملرحلة حترير النظام املايل من خالل تبين أفكار جديدة لتحرير سوق القرض 
ويلي مت العالقات بني املؤسسات املالية الفاعلة فيه، إضافة إىل حماولة توسيع النظام املايل إبجياد بديل توضحوحماولة 

  للنظام البنكي يوفر فرص لبدائل متويلية أخرى لألعوان االقتصادية غري املالية.

 املبحث الثاين: مرحلة حترير النظام املايل
إن عملية حترير النظام املايل جتسدت أول مرة من خالل إدماج املؤسسة البنكية ضمن إطار املؤسسة العمومية 

واعتبار  ،الرتخيص والسماح بتسيري املؤسسات املالية وفق املبادئ التجارية من خالل 1988قانون  يفاالقتصادية 
إعادة ن هذا اإلصالح مالبنك شخصية معنوية جتارية ختضع ملبدأ االستقاللية والتوازن احملاسيب. نظراي كان اهلدف 

ض وابلتايل تعزيز دور  اإلداري للقر آلية الوساطة البنكية واملالية ابلتعامل وفق ثنائية العائد واملخاطرة وإلغاء التسيري
 القرض يف متويل االقتصاد الوطين.

طبعا عدم تزامن هذا القانون مبراسيم تطبيقية وتنظيمية كان أحد أسباب ضعف أتثريه على سوق القرض، 
على  أولعامة ا إضافة طبعا للمشاكل اليت كان يعاين منها االقتصاد الوطين سواء على مستوى املؤسسات االقتصادية

الشيء الذي أجرب السلطات على تبين إصالحات اجليل األول من خالل إعادة هيكلة  ،مستوى التوازانت الكلية
كزت على ر النظام االقتصادي والتوجه إىل املؤسسات الدولية، هذه األخري وفيما خيص النظام املايل وسوق القرض 

 ة الكافية.سوق القرض والعمل على تزويده ابلضماانت البنكي حترير
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وفلسفة رؤية  تبين وابلتايل حتمية وإفرازات املراحل السابقة، اختالالتإن عملية حترير النظام املايل هي نتيجة 
، ةاملالي وساطةال لوظيفةآليات العمل اخلدمات املالية وإعادة و ، خالل حترير سوق القرض من لعملية التمويلجديد 

عن أسلوب التسيري اإلداري فيما خيص عالقة اخلزينة والبنك املركزي وإضفاء الطابع النقدي واملايل على  لتخليوا
 يف هذا املبحث حناول التعرض للنقاط التالية:  عمل البنوك واملؤسسات املالية.

 املطلب األول: حترير سوق القرض.
 .90/10بعد قانون ذج التمويلي النمو املطلب الثاين: واقع 

 املطلب الثالث: إصالحات تدعيم الرقابة واإلشراف.
 املطلب الرابع: التطورات النقدية.

 املطلب األول: حترير سوق القرض
 ،لسوق القرض البد من تبين رؤية جديدة ختتلف عن مرحلة التسيري اإلداري للقرض االعتبارمن أجل رد  

لفكرة  االعتبارعادة على إ عملهذا األخري  والقرض،بدأت بقانون استقاللية البنوك، مث تبعه قانون النقد هذه الرؤية 
والتوجه حنو تبين  ضللقر فكرة التسيري اإلداري  عنالتخلي ، مبعىن اعتباره خاضع إلرادة املقرض واملقرتضو القرض 

سوق وقانون العرض لليكون  هنا 1.فكرة العقد والشروط التعاقدية أثناء حتديده بني خمتلف األعوان االقتصادية
 والطلب احملددات األساسية لسعر الفائدة. 

 لتجسيد هذه الرؤية البد من العمل على:

 فصل اجلهاز التنفيذي عن الدائرة واهليئات النقدية. 
 ر الدولة للقطاع املصريف من خالل مشاركة القطاع اخلاص سواء املقيمني أو األجانب.إلغاء احتكا 

 الفرع األول: آلية الفصل وأتهيل البنك املركزي
لية الفصل بني اجلهاز التنفيذي وهيئات النقد والقرض من خالل إعادة أتهيل دور البنك املركزي  آمتثلت 

خالل لقرض واإلإضافة إىل التسيري اإلداري ل .عن اخلزينة العامة هاستقاللو  كسلطة نقدية يف التسيري املايل والنقدي
 بوظيفة الوساطة املالية.

لبنك املركزي دون أن لجلوء اخلزينة لطلب تسبيقات يف شكل أوامر موجهة للتنفيذ : عالقة اخلزينة والبنك املركزي .أ
كانت امليزة السائدة فيما سبق من أجل مواجهة العجز، وهو إجراء إداري مل يكن   ،لالسرتداديقابلها أي ضمان 

                                       
(. اإلصالحات املصرفية يف القانون اجلزائري يف إطار التسيري الصارم لشؤون النقد والقرض. جملة اقتصادايت مشال افريقيا، العدد 2006اجلياليل )عجة،  1
 .306.ص. 299-338(، 4)
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ى االقتصاد جراء كانت له نتائج سلبية علمبزيد من اإلصدار النقدي، هذا اإل ستجابةاالسوى للبنك املركزي أي خيار 
 وازية.وظهور األسواق املالوطين من خالل ارتفاع معدالت التضخم، اخنفاض القدرة الشرائية للدينار اجلزائري 

من أجل معاجلة هذا اخللل والتداخل بني دائرة امليزانية والدائرة النقدية البد من عملية الفصل والتخلي عن 
التسيري اإلداري للقرض من خالل وضع حدود قانونية للجوء اخلزينة لتسبيقات البنك املركزي، هذا األخري أعيد 

اتجرا يف عالقاته مع الغري: "يعترب البنك املركزي اتجرا يف  90/10من قانون  13أتهيل دوره وأعترب حسب املادة 
عالقاته مع الغري، وهو خيضع ألحكام القوانني اليت ترعى التجارة بقدر ما تنص اآلجال القانونية اخلاصة به على 

 1.خالف ذلك. وهو ال خيضع للتسجيل يف السجل التجاري"

اه استقاللية البنك املركزي عن اخلزينة، تقليص ديون اخلزينة اجت مانض: إذن عملية الفصل كانت هتدف إىل
 البنك املركزي واحلد من الدور الكبري للخزينة يف متويل االقتصاد ولعب دور الوسيط املايل.

قدي من إبدخال البعد الن ، وذلكمن العالقة اإلدارية إىل العالقة التعاقدية لقنتاإذن قانون النقد والقرض 
 2الل وضع حدود قانونية حلجم التسبيقات وتدابري التسوية.خ

كما رأينا سابقا البنوك كانت عبارة عن عون منفذ لقرارات التمويل الصادرة من ، واملؤسسات املالية .البنوكب
ة كانت العام املؤسسات، طبعا اجلهات الوصية، حيث كانت متنح قروض آلية دون مراعات للعائد واملخاطر

 .حىت على دفع فوائد القرض وبعيدة كل البعد عن حتقيق العملية الرتاكميةعاجزة 
نظام بنكي غري نزيه لتمويل مؤسسات مفلسة من خالل استبعاد فكرة اخلطر  أالتسيري اإلداري للقرض أنش 

يف تعامالته. عملية االصالح تستدعى إدخال البنوك يف العملية التفاوضية والتعاقدية مع املؤسسات االقتصادية اليت 
والتخصص البنكي،  بدأ التوطنياخلطر والعائد يف كل تعامالهتا املالية وإهناء م مبدأ ةوابلتايل مراعا ،حترتم مصاحلها

إضافة إىل حرية حتديد أسعارها شرط االلتزام ابلنسب العليا والدنيا اليت حيددها البنك املركزي ابعتباره بنك للبنوك. 
 ن:لك البد مذإذن كخالصة ملا سبق حترير سوق القرض كان هدفا لقانون النقد والقرض ومن أجل حتقيق 

 ينهمعالقات التعاقدية فيما بحنو النتقال واالت املالية والنقدية توضيح العالقات بني املؤسسا. 
 فصل اخلزينة عن البنك املركزي. 
  للبنك املركزي كمؤسسة مستقلة ومسؤولة عن السياسة النقدية وحتديد سعر الفائدة عتبارالاإعادة. 
  عتبار واملخاطرة، أي إعادة االإرساء مبدأ التفاوض بني البنوك واملؤسسات العامة والعمل مببدأ العائد

 لوظيفة الوساطة املالية.

                                       
 من قانون النقد والقرض. 13املادة  1
 .306عجة اجلاليل. مرجع سابق.  2
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 الفرع الثاين: إلغاء احتكار الدولة للقطاع البنكي
ن إفتح السوق املصرفية أمام اخلواص املقيمني وغري املقيمني كانت من أهم ورشات إصالح النظام املايل يف تلك الفرتة،  

وى ريئة يف عملية اإلصالح وحترير سوق القرض وبعث مبدأ املنافسة على مستهناء احتكار الدولة للقطاع البنكي كان خطوة جإ
 للخواص إمكانية: رخصهذا القانون التجديد يف اخلدمات املالية. 

   من قانون النقد والقرض على ما يلي: "يرخص اجمللس بتأسيس   129املادة  تنصحيث مالية، فتح بنوك أو مؤسسات
ك إذن من حق أي فرد مستثمر مقيم أو غري مقيم االستثمار يف إنشاء بن ،كل بنك وكل مؤسسة مالية خاضعة للقانون اجلزائري"

 أو إنشاء مؤسسة مالية.
  كانية فتح فروع للبنوك واملؤسسات املالية على إم 130فتح فروع للبنوك أو للمؤسسات املالية األجنبية، نصت املادة

 نك أو املؤسسة األم.التجارية العائدة للب عالمةوال سماالومن حقها استعمال  ،األجنبية هلا ابجلزائر والقيام بنفس العمليات املالية
  ون أن تكون لديها دفتح مكاتب متثيل، تعرف هذه األخرية أبهنا جمرد بعثات متثيلية تقوم برعاية مصاحل املؤسسة األم

 الشخصية املعنوية واالستقالل املايل عنها.
  الفقرة الثانية إبمكانية الرتخيص ابملسامهات األجنبية يف البنوك واملؤسسات املالية  128إنشاء بنوك خمتلطة، نصت املادة

قامة شريطة أن متنح البالد األجنبية املعاملة ابملثل للرعااي اجلزائريني أو الشركات اجلزائرية والسماح إب ،اخلاضعة للقانون التجاري
 بنوك خمتلطة املسامهة مع البنوك احمللية.

 إن حترير النظام املايل وسوق القرض حقق نتائج أمهها:

 دود الدنيا ة حتديد اهلوامش شريطة احرتام احلحترير سعر الفائدة وإهناء التسقيف اإلداري هلا، وأصبح لكل بنك حري
 .والقصوى
 ملايل من خالل تبسيط تنويع النسيج اابلتايل و  ةول بنوك خاصة السوق املصرفيدخاحتكار الدولة للقطاع املصريف ب إزالة

 .إجراءات فتح فروع خاصة ابلبنوك األجنبية، التمثيليات واملكاتب
 ة البنوك ا خيص عالقو فيمأخيص عالقة البنوك واملؤسسات املالية ابلبنك املركزي  إعادة آليات العمل البنكي سواء فيما

 .ملؤسسات العامةاب
 تثبيت بنك اجلزائر كسلطة نقدية وحيدة ومستقلة متاما عن اجلهاز التنفيذي. 

 ل:النقد والقرض من خال قانونيف جتسد خالصة ملا سبق إصالح النظام املايل وحترير سوق القرض  
متثلت من جهة يف إعادة أتهيل دور البنك املركزي الذي غيب يف املرحلة السابقة واليت  آلية الفصل ،أوال

لعالقة ا حيث أصبح ميثل السلطة النقدية الوحيدة، ومن جهة أخرى مت إهناء عهد األوامر اإلدارية من خالل توضيح
سيطرة  إلغاء ،نيااث ني البنوك التجارية والبنك املركزي.إصالح العالقة التنظيمية بو بني البنك املركزي واخلزينة العامة 

ول للسوق جنيب ابلدخواأل للقطاع البنكي من خالل السماح للقطاع اخلاص احملليالدولة  البنوك العامة واحتكار
 واملالية. البنكية
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لت هذا اليت تالسؤال املطروح ما مدى انعكاس هذه اإلجراءات وتطبيقها على أرض الواقع خالل الفرتات 
    ؟التمويليليات تسري النظام املايل والنموذج آ، وهل حقا طرأت تغريات على ؟القانون

 90/10قانون  بعدالتمويلي النموذج املطلب الثاين: واقع 
، سوف حناول معرفة األسباب اليت دفعت 2003طبعا أعادت السلطة مراجعة قانون النقد والقرض يف سنة  

من خالل  ذلك، و وحترير سوق القرض املالية البد من حتليل الفرتة اليت تلت اإلصالحاتلذلك لكن قبل ذلك 
التطرق من جهة إىل مكانة البنك املركزي يف متويل االقتصاد من خالل التسبيقات للخزينة العامة وإعادة متويله 

 ط هبا.ت الدور املنو ذل أخللبنوك التجارية، ومن جهة أخرى لدور البنوك التجارية يف العملية التمويلية وه

واستبداله  90/10وذلك لسبيني: األول لتخلي السلطة عن قانون  2003- 1990نركز فيما يلي على الفرتة 
 ية.أسعار احملروقات وابلتايل تزايد املداخيل النفط يف الطارئاثنيا التغري ، 26/08/2003 املؤرخ يف 11/03 ابألمر

 ومتويل االقتصادالفرع األول: البنك املركزي 
آبلية الفصل وإعادة أتهيل دور البنك املركزي كسلطة نقدية تعمل على توفري الظروف  90/10جاء قانون  

 لالقتصاد الوطين. الشكل املوايل يوضح متويل البنك املركزي لالقتصاد من خالل تسبيقات للخزينةالنقدية املالمة 
 عادة التمويل اليت تلجأ إليها البنوك.إ ليةآللبنوك التجارية من خالل  وقروضالعامة 

 2003-1990 الفرتة خالل لالقتصاد املركزي البنك متويل: 6 -4الشكل رقم 

 
  (، مرجع سابق.2011-1964) السلسلة اإلحصائية ىاملصدر: من إعداد الطالب اعتمادا عل

نا ثالث تتضح لأعاله من خالل الشكل فنالحظ من الشكل أعاله حجم متويل البنك املركزي لالقتصاد، 
التايل  لكن قبل ذلك نعرض اجلدول ،مراحل أساسية ميكن من خالهلا حتليل عالقة البنك املركزي ابخلزينة العامة

 ليساعدان يف عملية التحليل.                       
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 2003-1990خالل الفرتة  املركزي البنك متويالت: 8 -4اجلدول رقم 
 الوحدة: %                                                                                          
 03-01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 السنوات

 100 50 34 44 45 41 56 84 90 68 48 60 تسبيقات *
 5 17 27 25 37 48 54 42 48 47 50 48 متويل ب.م**

 الطالب.املصدر: حساابت 
 *تسبيقات متثل نسبة تسبيقات للخزينة إىل إمجايل متويل البنك املركزي   
 (M2)** نسبة متويالت البنك املركزي إىل الكتلة النقدية  

 نسبة  1993سنة نالحظ تزايد تسبيقات البنك املركزي للخزينة، حيث بلغت  ،1993-1990 الفرتة
من جمموع متويل البنك املركزي لالقتصاد، مبعىن مازالت اخلزينة تسيطر على معظم متويالت البنك املركزي  90%

قيام بتسديد لالبنك املركزي وا اجتاهلية الفصل وضرورة تقليص ديون اخلزينة آوهذا ما يطرح تساؤل حول جناعة 
من حجم  %48حوايل من قبل البنك املركزي الديون املرتاكمة هلا. كما بلغ متوسط القروض املقدمة لالقتصاد 

الكتلة النقدية وهي نسبة عالية تدل على عدم قيام البنك مبمارسة صالحياته كسلطة نقدية وعدم استقالليته بعد 
 املوارد املالية وضعف االدخار احمللي. شحلوذلك  اخلصمودرجة تدخله يف االقتصاد من خالل آلية إعادة 

  تسبيقات اخلزينة العامة ضمن متويالت البنك املركزيلنسبة الرتاجع املستمر ، 2000-1994الفرتة، 
طبعا حلساب إعادة متويل البنوك التجارية، متيزت هذه املرحلة ابلتقييد الشديد على مستوى إدارة الطلب من خالل 

صندوق النقد الدويل واحلد من النفقات العامة واتباع سياسة نقدية انكماشية هتدف للحد من التوسع  إتباع شروط
النقدي وختفيض معدالت التضخم، هذه اإلجراءات مسحت للبنك املركزي ابسرتجاع صالحياته وضمان استقاللية 

بنك املركزي   زينة على هيكل متويالت الأكرب يف ممارسة السياسة النقدية. فمن خالل اجلدول نالحظ تراجع هيمنة اخل
أما نسبة  .%50حلدود  2000سنة ، لتعاود االرتفاع 1999 سنة %34إىل  1994سنة  %84حيث اخنفضت من 

 .2000سنة  %17إىل حدود  94سنة  % 42متويل البنك املركزي إىل الكتلة النقدية فمن 
  جلوء البنوك  ه الفرتة متيزت بعدمذالعامة، طبعا ه: استقرار يف حجم تسبيقات اخلزينة 2003-2001فرتة

التجارية للبنك املركزي من أجل إعادة التمويل نتيجة الفوائض املالية اليت حتققت لديها بسبب تسديد ديون اخلزينة 
ية دالعامة ملستحقاهتا اجتاه البنوك. كذلك نالحظ الرتاجع الكبري لنسبة قروض البنك املركزي إىل حجم الكتلة النق

 وهذا دليل على استعادة البنك املركزي لدوره يف إدارة السياسة النقدية. %5إىل حدود 
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 الفرع الثاين: حمددات التوسع النقدي
 حناول فيما يلي دراسة أهم حمددات التوسع النقدي يف هذه الفرتة مقارنة ابلفرتة السابقة.  

 2003إىل غاية  1990خالل الفرتة املمتدة من  الشكل املوايل يوضح لنا تطور مقابالت الكتلة النقدية

 2003-1990 خالل النقدي التوسع حمددات: 7 -4الشكل رقم 

  .(، مرجع سابق2011-1964) اإلحصائيةالسلسلة املصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على 
وهذا طبعا لتطبيق برانمج التعديل  1994نالحظ بداية تراجع القروض املقدمة للدولة انطالقا من سنة 

. ما ة البنكيةملمارسة وظيفة الوساطوإعطاء اجملال للبنوك التجارية  ،اهليكلي والتسيري الصارم لشؤون النقد واملال
احملدد  2001لكتلة النقدية ليصبح منذ سنة يالحظ كذلك زايدة حجم صايف احلقوق على اخلارج يف مقابالت ا

 الرئيسي للتوسع النقدي.

 للتوضيح أكثر نستعني ابجلدول التايل  

             2003-2000 للفرتة النقدي التوسع حمددات: 9 -4اجلدول رقم           
 لوحدة: مليار دج                                                                             

 القرض الداخلي الفرتة
 متوسط صايف احلقوق على اخلارج

 متوسط قروض لالقتصاد متوسط قروض للدولة

00-03 
562.33 1179.78 1546.26 

17% 36% 47% 
 الطالب.املصدر: من إعداد 

حيث  2003-2000ما يالحظ من اجلدول أعاله هو ارتفاع التغطية بصايف احلقوق اخلارجية خالل الفرتة  
وهذا نتيجة حتسن مداخيل  ،من حجم املقابالت %47املتسبب الرئيسي للتوسع النقدي بنسبة  هذا البند أصبح

قة نتيجة انت عليه يف الفرتة السابكما يالحظ تراجع قروض للدولة عما ك  .صادرات البرتول يف األسواق العاملية
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وابلتايل السماح للبنوك اد لالقتصالسياسة املتبعة والرامية إىل ختفيض عجز امليزانية وختلي الدولة عن التمويل الواسع 
 بتوجيه متويالهتا ابجتاه املؤسسات االقتصادية.

ر وهذا راجع لتحسن مداخيل اجلزائ خالل هذه الفرتة، إذن النقد اخلارجي أصبح مييز النموذج التمويلي
 حتياجاهتاااخلارجية مما أدى إىل حتسن وضعية اخلزينة اليت مل تعد جمربة على البحث عن التمويل من بنك اجلزائر لتغطية 

 التمويلية.

 املطلب الثالث: إصالحات تدعيم الرقابة واالشراف
يم املايل ، فكلما كان التنظاملالية األزمات ضعف التنظيم املايل يف االقتصادايت العاملية هو أهم أسباب

من األالمة و ولية كلما كانت مؤشرات السغري عملي ويفتقر إىل االتساق عرب املؤسسات سواء احمللية أو الدو  ،ضعيف
سماح للقطاع الو الدولة لسوق القروض  اركاحتاملايل ضعيفة وغري مستقرة.  بعد عملية حترير سوق القرض وإلغاء 

خالل ، وذلك من جليدةمل تكن اب العمليةالتجربة  ، يف الواقعبفتح بنوك خاصة الستثمار يف اجملال البنكياخلاص اب
تدعيم آليات  ةعلى الدولمما حتم  ،ككل  ثقة اجلمهور يف النظام البنكيعلى إفالس بعض البنوك اخلاصة وأثر ذلك 

 الرقابة واالشراف.

 الفرع األول: إصالح قانون النقد والقرض
بعد انتهاء فرتة التعديل اهليكلي ميكن القول أن البنك املركزي كرس سلطته النقدية من خالل التسيري الصارم  

اليت خلفها هذا  اعيةجتماالللشؤون املالية والنقدية، فلم يتأثر ابألوضاع االقتصادية يف تلك الفرتة وال ابملأساة 
ضخم فنجح يف التحكم يف أسعار الفائدة ومن مت مراقبة الت ،ضالربانمج مستندا يف ذلك ألحكام قانون النقد والقر 

واالجتاه يف حترير سوق القرض حمققا بذلك رضى اهليئات الدولة اليت انصرته علنا يف صراعه مع السلطة التنفيذية، 
يد برانمج اإلنعاش عائق كبري أمام جتس ت استقالليتها عنهاحاولت اسرتجاع السلطة النقدية واليت اعترب  هذه األخرية

 كانت ترى أنه من غري املعقول إجناز سياسة اقتصادية دون سلطة نقدية للحكومة.حيث  االقتصادي، 

املتعلق ابلنقد والقرض حيث  26/08/2003املؤرخ يف  11/2003على هذا األساس مت إصدار األمر رقم 
 1يلي:ما ، اقتصاداي وتقنيا كسياسياذلك بررت احلكومة 

  سياسي، التطبيق السيء الستقاللية البنك املركزي من خالل عدم مراعات متطلبات برامج احلكومة
وإصالحاهتا جيعل من هذه االستقاللية دون جدوى، على هذا األساس رأت احلكومة أن التشريع اجلديد سوف 

  .شاور بينهمانقدية ويدعم مستوى التحيقق االنسجام املطلوب بني تصورات اجلهاز التنفيذي وتصورات السلطة ال
  اقتصادي، التشريع اجلديد جيعل من السياسة النقدية جزء مندمج يف السياسة االقتصادية للدولة، على

 .اعتبار أن هذا االندماج ال يعين فقدان السلطة النقدية الستقالليتها بل يدعمها كأداة للتحكم يف التوازانت الكلية
                                       

 .318، مرجع سابق، ص. عجة، اجلياليل 1
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 سواء يف جمال الصرف،  90/10 قانونلهرت على النظام البنكي والثغرات القانونية ثقين، املشاكل اليت ظ
فالرغبة  ،يرأس مال االجتماعي للنظام البنكأعمال البنوك اخلاصة وآليات الرقابة واإلشراف وهو ما أثر سلبا على ال

مراجعة القوانني ب هاز البنكي يتطلشراف حلماية أموال املودعني واسرتجاع الثقة يف اجليف تدعيم آليات الرقابة واإل
 والتشريعات اليت تنظم العمل املصريف، وإخضاع النظام املصريف إىل القواعد واملعايري املصرفية العاملية.

إذن إصالح قانون النقد والقرض كان يهدف إىل تقليص استقاللية بنك اجلزائر من خالل مراجعة صالحيات 
لى النقدية واجلهاز التنفيذي، إضافة إىل تدعيم آليات الرقابة واإلشراف خاصة ع احملافظ إلحداث توافق بني السلطة

من  لنظام البنكي، العمل على تدعيم استقرار النظام املايل والبنكيل الرأس مال االجتماعيالبنوك اخلاصة واسرتجاع 
وانني من املايل من خالل إصدار قالعمل على حتقيق األ ،قواعد احلدر واحليطة املتعارف عيها دوليا اعتمادخالل 

 تعمل على مكافحة تبييض األموال ومراقبة حركة التحويالت املالية حنو اخلارج. 

 الفرع الثاين: التوجه آلليات تدعيم الرقابة واالشراف
كية نتزايد أنشطة الظل املصريف على املستوى العاملي واليت تعرف ابألنشطة اليت متارسها املؤسسات املالية والب 

و املزيد من لقواعد التنظيمية للبنوك أحدث موجة عاملية للتوجه حنلاليت ترتبط ابألعمال املصرفية لكنها ال ختضع 
 االشراف والرقابة لتدعيم آليات العمل البنكي. و االهتمام بعملية التنظيم، 

ضمان السري  البنكي من أجلشراف عملت اجلزائر يف هذا االجتاه من خالل تقوية أليات التنظيم والرقابة واإل
وابلتايل ضمان  ،وابلتايل محاية املودعني من جهة والتنبؤ ابملخاطر البنكية من جهة أخرى ،احلسن للعمليات املالية

. املرحلة اليت تلت عملية إصالح قانون النقد والقرض كان هتدف إىل حتصني الصناعة ككل  استقرار النظام املايل
 وذلك من خالل: تملةالبنكية ضد أي خماطر حم

 ة وحتسنيالذي عمل على تنمي 03/11، معدل ومتمم لألمر 2010 وتأ 26يف  املؤرخ 10/04 مراأل 
إجراءات إرساء االستقرار املايل من خالل منح تدعيم آليات رقابة وإشراف البنك املركزي على النظام البنكي على 

 والرقابة  امليدانية اليت جترى بعني املكان من خالل إعطاء تقييم حول املؤسسات اخلاضعة للرقابة  ،أساس املستندات
من خالل: موثوقية حساابهتا، نوعية تسيري خماطرها ونوعية التصرحيات الدورية اليت تقدمها لبنك اجلزائر أو وذلك 

 1ونوعية رقابتها. تدابري املتخذة لضمان أمن أنظمة الدفعاللجنة املصرفية، تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية وأهم ال

                                       
of-http://www.bank-: . التطور االقتصادي والنقدي  للجزائر. موجود يف2010 التقرير السنوي (. 2011بنك اجلزائر ) 1

algeria.dz/pdf/rapport2010arabe.pdf.. 134ص. 

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2010arabe.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2010arabe.pdf
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شراف والرقابة وذلك من خالل التحليل الدوري ملؤشرات بنك اجلزائر يف جمال اإل امدعم هذا التعديل مه
وهذا نظرا لضعف  ،الصالبة البنكية وتقييم اخلطر النظامي ومتابعته، هذا األخري مرتبط أساسا ابلصناعة البنكية

 سوق التأمينات. ضعفالسوق املايل املرتبط أساسا ابلسندات فقط، إضافة إىل نشاط 

 لتحكمضمان االبنوك جمربة على وضع جهاز مراقبة فعال من أجل  ،على ضوء ذلك ووفق األحكام اجلديدة
 موثوقية املعلومات املالية واحلد من املخاطر.و  واالستعمال الفعال ملواردها ،اهتايف نشاط

  عايري جديد تتوافق أحكامه مع م احرتازيإطار  اعتمادتدعيم أليات الرقابة من خالل  املركزيواصل البنك
وإدخال متطلبات إضافية من األموال اخلاصة املعروفة بوسادة األمان اليت أوصت جلنة ابزل إبدراجها  2جلنة ابزل 

كذلك واصل حتديث وسائل الرقابة بعد تعميم منهجية الرقابة على أساس املخاطر    1ضمن متطلبات رأس املال.
 2وذلك من خالل: 2013واليت مت العمل هبا سنة 

  القدرة على حتمل الضغط، وهو منوذج ديناميكي آيل متكامل الختبارات القدرة على  اختبارتطبيق
ملة سقاط سناريوهات حمتإعلى  هذا النموذجحتمل الضغوط بدعم فين من البنك الدويل، يعمل 

طة للودائع ، تغري أسعار الفائدة، السحوابت املفر كالتعثرات املفاجئةشديدة الصدمة لتغريات حمتملة  
حتديد وقياس نقاط ضعف البنوك  علىسواء على حدى أو متزامنة. تعمل هذه االختبارات 

ستوى ستوى كل مؤسسة أو على ممواملؤسسات املالية وقدرهتا على مقاومة الصدمات املفرتضة على 
 وابلتايل تبيني مدى هشاشة أو سالمة النظام املايل. ،القطاع ككل

  مشروع تكنولوجيا املعلومات، وهو نظام مطور داخليا يدخل يف نظام التنقيط البنكي الذي بدأ
 .2013العمل به سنة 

 :طبعا عملية اإلشراف اليت أوكلت للجنة املصرفية تعمل على التأكد من

 سالمة ومتانة النظام املايل. 
 إدارة املخاطر إدارة جيدة، مناسبة ومالئمة. 
 نوعية التقارير الدورية املرسلة لبنك اجلزائر أو اللجنة املصرفية. 
  للوائح التشريعية، التنظيمية ذات الصلة ابلعمل املايل متثالاالمدى. 
  وسالمة أنظمة الدفع.نوعية الرقابة الداخلية والتدابري املتخذة لضمان أمن 

                                       
of-http://www.bank- ، التطور االقتصادي والنقدي للجزائر. موجود يف:2015 السنويالتقرير (. 2016بنك اجلزائر ) 1

algeria.dz/pdf/rapportba_2015ar.pdf. .117ص. 
 119املرجع نفسه، ص. 2

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapportba_2015ar.pdf
http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapportba_2015ar.pdf
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وهذا ما دفع  ،السالمة األمنية احتياطاتالصة ملا سبق التحدي األكرب للنظام املايل هو االستقرار وضمان خ
ببنك اجلزائر املضي يف عملية دعم التنظيم املايل وهو توجه عاملي إلصالح األنظمة املالية من خالل تدعيم آليات 
الرقابة واإلشراف للحد من األزمات املالية والبنكية. ميكن القول أن بنك اجلزائر جنع يف عملية الرقابة واإلشراف من 

 خالل احلد من ظواهر إفالس البنوك ليت عرفتها املرحلة السابقة إضافة إىل حتسن مؤشرات السالمة املالية.

 قانون النقد والقرضإصالح النقدية بعد عملية املطلب الرابع: التطورات 
حناول فيما يلي معرفة أهم التطورات النقدية احلاصلة ملرحلة ما بعد إصالح قانون النقد والقرض من خالل  

 التعرض لعالقة اخلزينة والبنك املركزي والبنوك التجارية من جهة، وإىل حمددات التوسع النقدي يف االقتصاد.

 الفرع األول: حمددات التوسع النقدي
، 2016إىل  2004ح الشكل املوايل تطور حمددات التوسع النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة من يوض 

مليار دج وهي  20-تراجع القروض للدولة ألول مرة يف االقتصاد اجلزائري إىل غاية  2004سنة  تحيث شهد
 اخلزينة حتقق فوائض مالية وال تلجأ للبنك املركزي. تسابقة يف النموذج التمويلي اجلزائري أين أصبح

 2016-2004 النقدي التوسع حمددات: 8 -4الشكل رقم 

 
 :على اعتمادااملصدر: من إعداد الطالب 

 ، مرجع سابق.(2011-1964: السلسلة اإلحصائية )2004-2010 
 . مرجع سابق.2015اجلزائر السنوي للبنك  : التقرير2011-2015

2016 :  
La Banque d’Algérie. (2017). Bulletin statistique trimestriel, N0 : 37. Disponible 

dans :    http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_37f.pdf.  
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 ميكن اخلروج مبالحظتني أساسيتني:أعاله من الشكل 

 لتعود 2009مند  مةاخلزينة العا رتاجع الكبري لقروض الدولة نتيجة الفوائض املالية اليت أصبحت حتققهاال ،
 .2016و 2015يف الظهور سنة 

 .االرتفاع املتزايد لصايف احلقوق على اخلارج كعامل أساسي مؤثر يف تزايد السيولة احمللية 

 للتوضيح أكثر نستعني ابجلول التايل والذي يبني هيكل مقابالت الكتلة النقدية خالل هذه الفرتة.
 2016-2004خالل  النقدي التوسع مقابالت هيكل: 10 -4اجلدول رقم 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 10-04 السنوات
 54 66 78 89 94 98 98 (%) األصول األجنبية
 34 31 32 30 27 26 30 (%)قروض لالقتصاد

 12 2 10- 19- 21- 24- 28- (%)قروض للدولة
 طالباملصدر: حساابت ال

 من اجلدول أعاله ميكن اخلروج ابملالحظات التالية:
  إذن األثر التوسعي لتنقيد صايف املوجودات اخلارجية أو ما يعرف ابلنقد اخلارجي نتيجة الزايدة يف أسعار

النفط يف السواق العاملية، حيث أن هذه الزايدة كانت نتيجة لنمو األصول األجنبية ملؤسسة بنك اجلزائر يف ظل 
 املسامهة الضئيلة جدا لألصول اخلارجية للبنوك التجارية. 

 لقطاع اخلاص، لذه الزايدة يف األصول اخلارجية مل تقابلها زايدة كبرية يف منو القروض لالقتصاد وخاصة ه
 ابملتوسط. %29حيث عرف هيكل قروض لالقتصاد تباث نسيب يف حدود

  ملموس يف مسامهة صايف األصول األجنبية كمصدر للتوسع النقدي  تراجعنالحظ 2016و 2015يف
تعترب  هذه السنة. 2014دات تصدير النفط لرتاجع أسعاره خالل النصف الثاين من سنة وهذا نتيجة تراجع عائ

يف السيولة أدت  اليهيك انقطة حتول وبداية ظهور ضغوط يف السيولة احمللية بعد أن كان النظام املايل يعرف فائض
خل البنك املركزي يف السوق تد 2015سنة  يفإىل إتباع أدوات نقدية من قبل البنك املركزي تعمل على امتصاصه، 

 .انكماشية النقدي من أجل ضخ السيولة وإتباع سياسة نقدية

 الفرع الثاين: التوسع النقدي
طبعا عرفت اجلزائر خالل هذه الفرتة رخاء مايل كان مصدره كما رأينا الزايدة املستمرة لتنقيد األصول األجنبية 

على منو الكتلة النقدية واليت كانت تعكس السياسة التوسعية للدولة من خالل  انعكسمما  ،اخلاصة ابلبنك املركزي
 ضخ السيولة يف االقتصاد ومتويل برانمج اإلنعاش االقتصادي.

 2016-2004اجلدول املوايل يوضح معدالت منو الكتلة النقدية خالل الفرتة 
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 2015-2004  النقدية الكتلة منو معدالت: 11 -4اجلدول رقم 
 2016 2015 2014 2012 2012 2011 10-04 السنوات

 2M  (%) 14 22 10.9 8.4 14.6 0.1 1.8منو 

  طالب.ال حساابتاملصدر: 
نالحظ النمو املستمر للكتلة النقدية يف االقتصاد الوطين نتيجة تنقيد صايف احلقوق اخلارجية خالل الفرتة  

 ليسجل %15حيث تراجع معدل منو حبوايل  2015نقطة التحول كانت سنة  ،2012إىل غاية  2004املمتدة من 
وهذا طبعا راجع كما أشران سابقا لرتاجع صايف احلقوق اخلارجية وعدم قدرة البنوك التجارية  ،% 0.1 معدل منو

 اص.على تعويض هذا االخنفاض من خالل التوسع يف منح االئتمان احمللي وخاصة للقطاع اخل

خالصة ملا سبق ومن خالل دراستنا ملرحلة حترير النظام املايل وابملقارنة مبرحلة ما قبل التحرير ميكن اخلروج  
 ابالستنتاجات التالية:

  إتباع سياسة التدرج يف اإلصالحات، فمن سياسة الكبح املايل واالقتصاد املوجه إىل سياسة التحرير من
بيق ار الدولة للقطاع البنكي، وصوال لسياسة حتقيق االستقرار االقتصادي بتطخالل حترير سوق القرض وإلغاء احتك

 .برانمج التعديل اهليكلي مث إصالحات تدعيم الرقابة واإلشراف لتحقيق االستقرار املايل

  التحول من نظام كانت متثل استدانة املؤسسات االقتصادية واستدانة اخلزينة العامة أهم حمددات التوسع
خلارجية االقروض للدولة أهم مقابالت الكتلة النقدية، إىل نظام متثل احلقوق و قروض لالقتصاد ، أين كانت النقدي

 .أهم مصدر للتوسع النقدي

بعد التعرض آلليات سري النظام املايل حناول األن التطرق هليكل النظام املايل والنموذج التمويلي لالقتصاد  
البنوك، مث  نشاطو املؤسسات املالية العاملة يف اجملال املايل، مؤشرات احلجم اجلزائري من خالل التطرق ملؤشرات 

معرفة مكانة السوق املايل على أساس أن أحد أهداف قانون النقد والقرض هو توسيع النظام املايل وفتح اجملال أمام 
 آلية التمويل املباشر كآلية مكملة لنموذج التمويلي اجلزائري.
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 ث: اهليكل املايلاملبحث الثال
طبعا قانون النقد والقرض جاء لتوسيع النظام املايل، فباإلضافة لتحرير سوق القرض وإهناء آليات التمويل  
صة لتداول ر باشر وبو تمويل امللمنافس لسوق القرض والبنوك يتمثل يف إنشاء سوق مايل ل يطرح بديل متويل ،اإلداري

األهداف ختتلف عن الوقائع فالدارس يالحظ غياب هذا البديل عن آليات القيم املنقولة وتوفري السيولة. طبعا 
احلكم على و  القطاع البنكيالتمويل يف الوقت الراهن. حناول فيما يلي التطرق هلذا من خالل دراسة نشاط وحجم 

 وذلك من خالل املطالب التالية: املايل اهليكل
 .املطلب األول: اهليكل املايل البنكي  

 .ةالثاين: حجم ونشاط البنوك واملؤسسات املالياملطلب 
 مؤشرات الفعالية وهيكل سوق القرض.ملطلب الثالث:          

 املطلب األول: اهليكل املايل البنكي
كلي لسوق   يف ظل غياب مملوكة للدولةطبعا واضح أن اهليكل املايل متجه كليا حنو البنوك، هذه البنوك 

 اخلاصة. األوراق املالية وضعف البنوك

 الفرع األول: األعوان االقتصادية لالقتصاد اجلزائري
الهلا لألعوان االقتصادية واليت متثل خمتلف القطاعات اليت من خأوال لفهم أليات عمل النظام املايل نتطرق  

 ميكن فهم اآلليات التمويلية.

يف االقتصاد اجلزائري ستة قطاعات أساسية تتمثل يف: قطاع احملروقات، الدولة، بنك اجلزائر، البنوك  يوجد
خلارجي. طبعا اأو القطاع أخري العامل مث ملؤسسات واألسر واملؤسسات املالية األخرى، ابقي االقتصاد أو ما يعرف اب

طبيعة العالقات والتدفقات املالية بني هذه القطاعات توضح لنا األمهية النسبية لكل قطاع يف عملية خلق النقود 
والنموذج التمويلي.
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قطاع البنوك 
واملؤسسات 

 املالية 

 اجلزائري: األعوان االقتصادية يف االقتصاد 9 -4الشكل رقم 
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ابقي التدفقات  قطاع،الشكل أعاله يوضح بعض التدفقات النقدية حيث بني فقط التدفقات الداخلة لكل 
 1حناول توضيحها فيما يلي:

  قطاع مؤسسات احملروقات، تكلمنا سابقا على أمهية صايف األصول اخلارجية واملتمثلة يف احتياطات الصرف
ليت ا املعرب عنها ابلعملة الوطنية، يلعب قطاع احملروقات الدور األساسي يف هذا البند من خالل حجم العملة الصعبة

 تزويدلبنك اجلزائر، هذا األخري يعمل على  %100تصدير احملروقات واليت تسلم بنسبة  من خالل هايتحصل علي
 قطاع احملروقات ابلعملة الوطنية من خالل حساابت مفتوحة يف البنوك واملؤسسات املالية.

 يف طبعا لة ثاجلباية العادية من ابقي االقتصاد الوطين املتمو  الدولة، تتحصل على جباية قطاع احملروقات
املؤسسات االقتصادية وقطاع العائالت، إضافة جلزء من نتائج بنك اجلزائر. تسمح هلا هذه اإليرادات بتغطية نفقات 
امليزانية، تسديد خدمة الدين الداخلي واخلارجي وادخار جزء يف شكل ودائع وحساابت جارية، صندوق ضبط 

 ق مالية لتعبئة ادخار بعض اهليئات غري املالية.املوارد لدى بنك اجلزائر، كما تقوم إبصدار أورا
  ومن ابقي االقتصاد الوطين  %100بنك اجلزائر، يتحصل على العملة الصعبة من قطاع احملروقات بنسبة
احملروقات، يقوم بتوظيف احتياطات الصرف يف العامل اخلارجي من خالل  قطاع من الصادرات خارج %50بنسبة 

حلسابه  سريتمقابل دفع فوائد على احلساابت ابلعملة الصعبة لدى البنوك يف حساابت منتجات مالية دولية، يف 
 .من طرف البنوك، يدفع جزء من نتائجه للخزينة ونفقاته لباقي االقتصاد الوطين

  ،قطاع البنوك واملؤسسات املالية، يتلقى االدخار املايل لكل من قطاع احملروقات وابقي االقتصاد الوطين
ع اخلزينة العامة، يقرتض من السوق النقدية. يف مقابل ذلك يقوم مبنح قروض للمؤسسات االقتصادية يسري ودائ

وللعائالت، شراء األوراق املالية املصدرة من اخلزينة واملؤسسات االقتصادية وخاصة العامة، يتحصل على صايف 
 دى بنك اجلزائر.فوائد القروض من ابقي االقتصاد الوطين، ابإلضافة إىل فوائد ودائعه ل

  ابقي االقتصاد الوطين، تدفقاته املالية هي نفقات ابقي القطاعات، العملة الصعبة من خالل تعامالته مع
عملة صعبة تسري من طرف البنوك، ابإلضافة لتحويالت األجور، املعاشات  %50ابلعملة احمللية و %50اخلارج، 

ؤسسات ابقي القطاعات يشكل االدخار املايل املودع يف البنوك وامل واملداخيل من اخلارج. الرصيد الصايف لعملياته مع
 املالية ومراكز الصكوك الربيدية.

حلجمها  التعرض مث حناول فيما يلي تسليط الضوء على أهم البنوك واملؤسسات العاملة يف االقتصاد اجلزائري
 .ونشاطها

                                       
  رجع سابق.، م2015 التقرير السنوي(. 2016بنك اجلزائر ) 1
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 الفرع الثاين: البنوك واملؤسسات املالية
 1البنكي اجلزائري من البنوك واملؤسسات التالية:يتكون اجلهاز 

  عشرون بنكا جتاراي منها ستة بنوك عامة، ثالثة عشر بنك برؤوس أموال أجنبية وبنك وحيد برأس مال
 خمتلط،
 تسعة مؤسسات مالية. 
 مؤسسة مالية متخصصة. 
 .مخسة مكاتب متثيل

 ةاملطلب الثاين: حجم ونشاط البنوك واملؤسسات املالي
التعرض حلجم ونشاط النظام البنكي من خالل التعرض حلجم ونشاط البنك املركزي من جهة يتم فيما يلي 

 وحجم ونشاط البنوك التجارية.

 ول: مؤشرات احلجمالفرع األ
 (% Central bank assets to GDP) حجم البنك املركزي .أ

ركزي إىل الناتج احمللي اإلمجايل، أصول البنك املركزي هي والذي يقاس من خالل نسبة أصول البنك امل 
 مستحقات على القطاع غري املايل احلقيقي.

 اإلمجايل.نسبة إىل الناتج احمللي  يوضح اجلدول املوايل مؤشر أصول البنك املركزي
 2015-1990خالل   GDP: أصول البنك املركزي نسبة إىل 12 -4اجلدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 09-00 99-90 السنوات
 0.04 0.04 0.05 0.07 0.07 0.07 2.62 11.88 (%) ب. املركزيأ.
 موجودة يف:    قاعدة بياانت البنك العاملياعتمادا على  طالبال حساابتاملصدر: 

https://datamarket.com/data/set/28la/central-bank-assets-to-

gdp#!ds=28la!2rqb=36.1h.3m.50.n&display=line.  

نالحظ اخنفاض مؤشر نسبة أصول البنك املركزي إىل الناتج احمللي اإلمجايل وهذا دليل على تراجع تدخل  
  2015ي لسنة ن املعدل العامل. إسياسة النقدية واستقرار األسعارالبنك املركزي يف النشاط االقتصادي واهتمامه ابل

 .%2.21يف حدود  كان

 .2015لسنة  مقارنة ابملتوسط العاملي اجلدول التايل ويضح نسبة هذا املعدل يف دول اجلوار

                                       
 .15/06/2017مت االطالع يف . algeria.dz/html/banque.htm-of-http://www.bank ملزيد من املعلومات أنظر: 1

https://datamarket.com/data/set/28la/central-bank-assets-to-gdp#!ds=28la!2rqb=36.1h.3m.50.n&display=line
https://datamarket.com/data/set/28la/central-bank-assets-to-gdp#!ds=28la!2rqb=36.1h.3m.50.n&display=line
http://www.bank-of-algeria.dz/html/banque.htm
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: حجم البنك املركزي لبعض الدول13 -4اجلدول رقم   

 املتوسط العاملي فرنسا املغرب  تونس التعيني

 2.21 3.97 0.56 0.39 (%)املركزي صول البنك أ

 .، مرجع سابقاملصدر: قاعدة بياانت البنك العاملي

 (% Deposit money bank’s assets to GDP) بنوك حجم.ب

املستحقات ول وتشمل األص ،من الناتج احمللي اإلمجايل كحصةالودائع  بنوك جمموع األصول احملتفظ هبا يف 
اخلاص.  واملؤسسات العامة غري املالية والقطاعاحلكومة،  املايل احلقيقي احمللي الذي يشملاملتعلقة ابلقطاع غري 

مثل ودائع  لتحويللواملؤسسات املالية األخرى اليت تقبل الودائع القابلة  التجاريةالبنوك الودائع من  بنوكف ألوتت
 .الطلب

 حبجم االقتصاد ةاجلدول التايل يوضح حجم أصول هذه املؤسسات مقارن
 2016-2000 التجارية البنوك أصول تطور: 14 -4اجلدول رقم 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 09-00 السنوات
 75.95 75.8 69.8 62.5 60.1 62.1 66.6 66 (%) حجم البنوك

 :: حساابت الباحث اعتمادا علىصدرامل
  سابق.(، مرجع 2011-1964) اإلحصائيةالسلسة : 2000-2010
 .92ص. ، مرجع سابق.2015قرير بنك اجلزائر : ت2011-2015
2016: P.9    . Bulletin Statistique Trimestriel. Op cit. 

بنوك جة دخول نتي ، وهذان هناك تزايد يف أصول البنوك التجارية مقارنة حبجم االقتصادأاجلدول يوضح لنا 
 2009-2000خالل الفرتة  %66، إضافة إىل توسع النشاط االقراضي هلا حيث أنتقل من لسوق البنكيجديدة ل

. حتسن املؤشر يعكس تطور أصول البنوك على مستوى امليزانية، لكن ابلنظر 2016سنة  %76ليصل إىل حدود 
 تتجاوز هذه النسبة مللقيمة املؤشر جندها أهنا دون املستوى املطلوب مقارنة ابالقتصادايت الناشئة. حيث ابملتوسط 

 1.%100تتعدى نسبة جندها  الناشئة بينما يف اقتصادايت %66حدود 

 إذن التحسن احلاصل على مستوى األصول مل يستغل يف تعزيز مكانة البنوك مبستوى االقتصاد الوطين.

                                       
 .17/03/2018. مت االطالع يف /https://www.theglobaleconomy.com/rankings/bank_assets_GDPملزيد من املعلومات أنظر:  1

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/bank_assets_GDP/
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 حجم املؤسسات املالية غري البنكية. .ج
 مقارنة حبجم االقتصاد الوطيناجلدول التايل يوضح حجم ومكانة هذه املؤسسات 

 2015-2000 األخرى املالية املؤسسات حجم: 15 -4اجلدول رقم 

 2015 14-12 2011 2010 2009-2002 السنوات

 GDP (%) 0.6 0.7 0.5 0.4 0.5األصول/

 اجلزائربنك السنوية لتقارير الاملصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على  
اصة مشاكل كبرية خ عرفتنالحظ ضعف ومكانة هذه املؤسسات مقارنة حبجم االقتصاد، هذه املؤسسات 

ظل ضعف  الذي مل ميكنها من التوسع يف استثماراهتا يفعلى رأس ماهلا ابألساس تعتمد  حيثفيما خيص مجع املوارد 
ف دورها حمدود ويعر فأما فيما خيص القروض  . نشاط السوق املايل أين يزدهر نشاط هذا النوع من املؤسسات

من حجم االقتصاد  %0.5ابملتوسط  احملدودة. إذن أصول هذه املؤسسات ال متثل سوىاملاليةمواردها  بسببتذبذب 
 التمويلي.موذج النابلتايل اهليمنة على على سوق القرض و  وهي نسبة ضعيفة جدا تبني سيطرة البنوك العامة

 (% Financial system deposit to GDP) املايلودائع النظام حجم  .د
يوضح اجلدول املوايل حجم النظام املايل وذلك من خالل الرتكيز على تطور حجم الودائع للبنوك التجارية  

 واملؤسسات املالية األخرى نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل.

 2015-1990: حجم الودائع البنكية  16 -4اجلدول رقم 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 09-00 99-90 السنوات

 50.9 45.67 41.99 40.87 40.15 42.64 38.37 27.58 (%) الودائع

 املصدر: قاعدة بياانت البنك العاملي
اجلدول أعاله يبني الزايدة املستمرة هلذا املؤشر نتيجة حتسن آليات تعبئة املوارد املالية للمؤسسات والعائالت،  

إضافة الرتفاع يقية، الفائدة احلقتحقيق االستقرار االقتصادي خالل فرتة التعديل اهليكلي أعادة آلية العمل ألسعار ف
ك يف شر بعيد عن املؤشر العاملي لالقتصادايت اليت تعتمد على البنو ودائع قطاع احملروقات.  طبعا يبقى هذا املؤ 

 منوذجها التمويلي. 
 2015:  حجم الودائع يف بعض دول اجلوار لسنة 17 -4اجلدول رقم 

 املتوسط العاملي فرنسا املغرب  تونس 
 49.54 77.39 87.07 56.97 (%) احمللي جالودائع إىل النات

 املصدر: قاعدة بياانت البنك العاملي.
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نالحظ أن اجلزائر حتقق أضعف النسب فيما خيص حجم ودائع النظام املايل مقارنة بدول اجلوار، وهذا يوضح 
توسط العاملي فامل ذب العمالء أو تنويع خدمات االدخار.جحجم التعبئة الضعيفة للبنوك اجلزائرية سواء من خالل 

وهو ميثل االقتصادايت اليت تعتمد على البنوك واالقتصادايت اليت تعتمد على األسواق املالية يف  %50يف حدود 
عملية التمويل، وهلذا يعترب املعدل اليت حتققه البنوك اجلزائرية دون املستوى، إضافة إىل أن الودائع البنكية احلصة 

 الكربى هي ودائع عامة.

 (% Liquid liabilities to GDP)  جم اخلصوم السائلةح .ه
عكس ي يوضح هذا املؤشر مكانة وحجم النظام املايل مقارنة حبج االقتصاد الوطين وهو مؤشر للتنمية املالية 
لعمق ااملوجودات السائلة من نقد قانوين، ودائع حتت الطلب وودائع ألجل وابلتايل فهو يكس مستوى مستوى 

 األخرى.املايل ومكانة البنوك واملؤسسات املالية 

 2015-1990: املوجودات السائلة للنظام املايل خالل الفرتة 18 -4اجلدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 09-00 99-90 السنوات
 74.45 65.74  60.72  58.45  56.51  59.36  51.42  41.66  (%)املوجودات

 املصدر: قاعدة بياانت البنك العاملي
يتجاوز املعدل و  نه ابملتوسط مقبولأطبعا من خالل مقارنة هذا املؤشر بباقي االقتصادايت العاملية جنده  

، لكن يبقى ضعيف ابملقارنة مع الدول الناشئة والدول املتقدمة. 2015 لسنة %56العاملي الذي هو يف حدود 
هو  عماوهي نسبة جد مرتفعة وبعيد كل البعد  2015سنة  %213املعدل بلغ يف االقتصاد الياابين حدود هذا 

 موجود يف اجلزائر.

خالل الفرتة اليت تلت  %42 حوايل فمنالسائلة، ابلعودة للجدول أعاله نالحظ تطور املوجودات 
سنة  %75مث إىل حدود  2014يف هناية فرتة  %66إىل حدود  تفعار  ،اإلصالحات املالية لقانون النقد والقرض

 لنموذج التمويليل ةمكمل ومتطورةة ونقدية واسعة ق مالياسو أتوجد املتطورة والناشئة قتصادايت اال. طبعا يف 2015
ن يوفر آلية التمويل املباشر. طبعا هذا املؤشر أنتقد كثريا حيث قد يكون مرتفع ولكن ال يعكس مستوى أي ،البنكي

  1كما هو حاصل يف الدول النامية مما يسبب مشاكل تضخمية.  ملايلالشمول ا

 2015سنة   االقتصادايت بعض يف السائلة املوجودات حجم: 19 -4اجلدول رقم 
 العامل الياابن املانيا فرنسا املغرب تونس 

 56.12 212.58 91.04 91.93 108.64 68.60 (%) السائلةاملوجودات 

                                       
 .سوف يتم مناقشة هذه الفكرة يف الفصل املوايل 1

 املصدر: قاعدة بياانت البنك العاملي
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ا سياسة البنوك الشاملة هاعإتب بسببم البنوك الياابنية يف االقتصاد ا املعدل يف الياابن دليل على حجذطبعا ارتفاع ه
 وحجم التمويل اليت متنحه للمؤسسات االقتصادية.

 البنوك واملؤسسات املالية مقارنة حبجم االقتصاديف مستوى حجم  خالصة ملا سبق جند أن هناك حتسن 
ك اجلزائرية ، لكن ابملقارنة مع االقتصادايت الناشئة واملتطورة البنو خالل الفرتات اليت تلت اإلصالحات املالية الوطين

 جم.للح يةمازالت بعيدة عن املعدالت العامل

 الفرع الثاين: مؤشرات النشاط
 البنوك واملؤسسات املالية من خالل التعرض حلجم الودائع املعبئة والقروضحناول فيما يلي التعرض لنشاط  
 املمنوحة.

فيما خيص القروض املمنوحة عادة ما تركز الدراسات التطبيقية على نسبة االئتمان احمللي للقطاع ، منوحةالقروض امل.أ
 .اخلاص، ونسبة االئتمان املمنوحة من قبل البنوك التجارية للقطاع اخلاص

 (Domestic credit to private sector to GDP) احمللياالئتمان احمللي للقطاع اخلاص إىل الناتج .نسبة 1أ.
 .املوارد املالية املقدمة إىل القطاع اخلاصمجيع االئتمان احمللي إىل القطاع اخلاص إىل يشري 

 2016-1992 اخلاص للقطاع احمللي االئتمان معدالت تطور: 20 -4اجلدول رقم 

 1992-1999 2000-2009 2010-2014 2015 2016 

 GDP (%) 5.60 11.45 15.57 21.87 23.71إىل  االئتمان احمللي

 املصدر: قاعدة بياانت البنك العاملي
ة تعكس هذه الزايدة املستمر  ،التزايد املستمر حلصة القروض املمنوحة للقطاع اخلاص اجلدول أعاله يوضح

رير وهدا طبعا منذ التخلي عن نظام التخطيط والتوجه إىل اقتصاد السوق وحت ،اجلزائرتزايد أمهية القطاع اخلاص يف 
املتوسطة من خالل تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية و  توجه الدولة إىل تشجيع الفكر املقاواليتسوق القرض. طبعا 

ال لبعض شرائح ووفر رأس امل مالية متنوعة خدماتساعد على توفري  وإاتحة منوذج متويلي يعرف ابلتمويل املصغر
 ابملقارنة مع بعض االقتصادايت نالحظ الفرق الشاسع بني ما هو حمقق يف هذه اجملتمع وإدماجهم يف النظام املايل.

 قتصادايت، وهو يعكس الضعف الكبري للبنوك اجلزائرية يف عملية متويل املؤسسات اخلاصة.اال

 2016 االقتصادايت بعض يف احمللي الناتج إىل احمللي االئتمان نسبة: 21 -4اجلدول رقم 
  تونس املغرب فرنسا يبالعر  العامل املتوسط العاملي

 (%)نسبة االئتمان احمللي  81.16 65.41 97.6 58.18 131.67

 املصدر: قاعدة بياانت البنك العاملي
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اجلدول ال حيتاج إىل قراءة فيما خيص مقارنة املعدل احملقق يف اجلزائر مقارنة بدول اجلوار، فاجلزائر بعيدة كل 
طاع اخلاص النظام البنكي يف متويل القالبعد عن املتوسط العاملي واملتوسط العريب، وهذا ما يعكس صغر مسامهة 

 رغم التحسن احلاصل يف السنوات األخرية.

  املوزعة القروضحجم  .2أ.
 يبني الشكل املوايل تطور حجم القروض املمنوحة للقطاع العام والقطاع اخلاص

 2016-1992: تطور القروض للقطاع العام واخلاص 10 -4الشكل رقم 

 
 .منشورات بنك اجلزائر، مرجع سابقاملصدر: 

ملستمر ، ما يالحظ هو التزايد ااخلاصة والعامةجم القروض املمنوحة للمؤسسات حتزايد الشكل أعاله يبني  
ة منذ سنة وخاصالقطاع ا ذحيظى هبا هأصبح اليت حلجم القروض املمنوحة للقطاع اخلاص وهو ما يعكس األمهية 

أول مرة  2016، حيث يف سنة توجه الدولة حنو تشجيعه وإعطائه فرص أكرب لالزدهار والنمومن خالل  1992
 .تتجاوز فيها القروض املوجهة للقطاع اخلاص القروض املوجهة للمؤسسات العامة

إىل غاية  2010 لتوضيح أكثر نستعني ابجلدول التايل والذي يبني هيكل القروض املوزعة خالل الفرتة
2016. 
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 2016-1992: هيكل القروض 22 -4اجلدول رقم 
 الوحدة: %                                                                                     

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 09-00 99-92 السنوات

 50 49 48 53 52 53 55 48 21 القروض اخلاصة*حصة 

 - 12.5 12.2 13.5 13.3 14.21 13.2 - - حصة البنوك اخلاصة **

  إحصائيات بنك اجلزائر.اعتمادا على  الطالباملصدر: * حساابت   
 .2012و 2015** تقارير بنك اجلزائر           
 ،من إمجايل القروض املمنوحة لالقتصاد الوطيننالحظ تزايد حصة القروض املمنوحة للمؤسسات اخلاصة  

، رغم 2016تعادل متاما تل 2015سنة  حيث أصبحت تعادل تقريبا حصة القروض املمنوحة للمؤسسات العامة
 سنة %69سبة نه النسبة دون املستوى اإلقليمي حيث بلغت على مستوى االقتصادايت العربية ذذلك تبقى ه

من جهة أخرى نالحظ ضعف مسامهة البنوك اخلاصة يف النشاط التمويلي  2015.1سنة  %69.1ونسبة  2014
 %13وز نسبة حيث ابملتوسط مل تتجا متويل املؤسسات االقتصاديةو وسيطرة البنوك العامة على معظم سوق القرض 

. من هذا ميكن احلكم على ضعف مسامهة البنوك اخلاصة يف متويل االقتصاد الوطين 2015-2010خالل الفرتة 
فسوق القرض  ،واقتصار متويالهتا على نشاط االسترياد وفتح االعتمادات والتسهيالت االئتمانية قصرية األجل

 تسيطر علية البنوك العامة اململوكة للدولة مما يؤثر سلبا على املنافسة ورحبية القطاع.

ح القروض يف منخالصة ملا سبق جند أن هناك حتسن يف جانب أصول البنوك التجارية من حيث التوسع 
سواء للمؤسسات العامة أو القطاع اخلاص، طبعا هذا التحسن ميكن معرفة نسبته من إمجايل أصول البنوك التجارية 

 من خالل دراسة مؤشر نسبة القروض إىل إمجايل األصول.

  أمهية قروض البنوك التجارية.3أ.
ة القروض التعرض ملؤشرين، األول ميثل نسباول فيما يلي التعرض ملكانة القروض يف االقتصاد من خالل حن 

 لناتج احمللي اإلمجال.اإىل البنوك التجارية والثاين حجم قروض لالقتصاد من قبل  ،البنكية إىل إمجال األصول البنكية

 .اجلدول التايل يعرض لنا مؤشر القروض إىل إمجايل األصول 

 
 

                                       
 .204. ص. 2016 املوحد (. التقرير االقتصادي العريب2016صندوق النقد العريب ) 1
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 2016-2000خالل الفرتة  احمللي والناتج األصول حبجم مقارنة البنكية القروض أمهية: 23 -4اجلدول رقم 

 الوحدة: نسبة مئوية %                                                                              
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 09-00 السنوات

 62 58 54 50 45 41 41 38  قروض/األصول
 GDP  25 27 26 27 31 38 44 46قروض/امجايل 

  منشورات بنك اجلزائر، مرجع سابق.اعتمادا على الطالب  حساابت املصدر: 

من خالل مقارنة حجم البنوك بنشاطها جند أن التحسن احلاصل على مستوى األصول مل يرتجم على  
سنة  %50إىل غاية  2009-2000خالل الفرتة  %38مستوى القروض، حيث نالحظ ارتفاع هذه النسبة من 

البنية التحتية لقطاع الطاقة واملياه و هذه النسبة يف الزايدة نتيجة التوسع يف منح القروض  تذذلك أخبعد  ،2013
 .%62حدود  2016لتصل سنة 

ابملعدالت االقتصادايت  امت مقارنتهإذا  ضعيفةيف اقتصاد يعتمد كليا على التمويل البنكي تبقى هذه النسب احملققة 
 لناتجايف حدود الثلث من  ابملتوسط العامة واخلاصة البنكي.   قروض النظام %100الناشئة حيث تتجاوز حدود 

 حجم ومكانة البنوك اجلزائرية.صغر احمللي اإلمجايل وهي نسبة ضعيفة تعكس 
 إذن ميكن أن نستنتج أن: 
 الوطين هناك زايدة يف حجم القروض املوزعة لالقتصاد. 
 ضعف مسامهة البنوك اخلاصة يف االقتصاد الوطين واقتصار متويالهتا على األجل القصري. 
 زايدة أصول البنوك التجارية مل يرتجم على مستوى التوسع يف منح القروض. 
  من الناتج الوطين اخلام. الثلثقروض البنوك التجارية ال متثل سوى 

 الودائع وحجم الودائع املعبئة فيما يلي نتعرض هليكل، حجم الودائع .ب
يوضح الشكل التايل تطور الودائع حتت الطلب والودائع ألجل خالل الفرتة املمتدة من ، الودائع هيكل.1ب.

 .2016إىل غاية  1990
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 2016-1990 ألجل والودائع الطلب حتت الودائع حجم تطور: 11 -4الشكل رقم 

 
  .بنك اجلزائرمنشورات املصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على 

الودائع اإلمجالية وهذا مؤشر جيد على حجم  نالحظ من الشكل التزايد املستمر حلجم الودائع ألجل ضمن
طبعا حتسن آليات تعبئة االدخار وظهور معدالت الفائدة احلقيقة بعد إصالحات  البنوك،مدى استقرار موارد 

قنوات االدخار وخاصة قطاع العائالت، إضافة لزايدة مدخرات قطاع احملروقات. لتوضيح  من اهليكلي حسنالتعديل 
 أكثر نعرض اجلدول التايل والذي يوضح هيكل الودائع من حيث أهنا حتت الطلب أو ألجل. 

 2016-1990: هيكل الودائع 24 -4اجلدول رقم 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 09-00 99-90 السنوات
 46 47 52 49 50 56 53 42 45 طلب%
 54 53 48 51 50 44 47 58 55 ألجل%

 .اجلزائر بنكمنشورات  اعتمادا على ا لطالباملصدر: من إعداد     
   2016إذن يتضح أن الودائع ألجل يف تزايد مستمر خاصة يف السنوات األخرية حيث شكلت سنة  

وابلتايل توفري للقطاع موارد مستقرة تساعدها يف التوسع يف منح االئتمان طويل  ،من أمجايل الودائع %54حوايل 
، طبعا الرتاجع يف الودائع حتت الطلب راجع أساسا لرتاجع ودائع قطاع احملروقات يف السنوات األخرية بسبب األجل

 تراجع عائدات هذا القطاع.

  (%Bank deposit to GDP)املعبئة  البنكية حجم الودائع .2ب.
اجلدول التايل يوضح مستوى نشاط البنوك واملؤسسات املالية يف تعبئة الودائع حتت الطلب والودائع ألجل 

 خالل الفرتة اليت تلت اإلصالحات املالية وحترير سوق القرض.
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 2015-1990  املعبئة الودائع حجم تطور: 25 -4اجلدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 09-00 99-90 السنوات
 50.9 45.67 41.98 40.87 40.15 42.64 38.37 27.58 (%) 1الودائعنسبة 

 .املصدر: قاعدة بياانت البنك العاملي
بلغت هذه النسبة  حيث ،مقارنة حبجم االقتصاد املعبئة اجلارية وألجل نالحظ التزايد املستمر يف حجم الودائع

هذه  الوساطة املالية، إذن خالل لوهو يوضح التحسن على مستوى تعبئة املوارد من قب 2015سنة  %51حدود 
لناتج احمللي اإلمجايل وهي نسبة ضعيفة وبعيدة عن املعدالت العربية، امن  %46الفرتة مثلت الودائع ابملتوسط 

  يف البنوك العربية. %80ت حيث ابملتوسط بلغ

 .2015اجلدول التايل يوضح نسبة الودائع البنكية يف بعض االقتصادايت مقارنة ابملستوى العاملي لسنة 

 2015يف بعض االقتصادايت لسنة   املعبئة الودائع حجم: 26 -4اجلدول رقم 

  تونس املغرب  فرنسا املتوسط العاملي
 (%) لودائع البنكيةنسبة ا 54.41 87.07 77.39 49.54

 املصدر: قاعدة بياانت البنك العاملي
نالحظ أن اجلزائر حققت معدل يفوق املتوسط العاملي، ولكنها تعترب األضعف مقارنة بدول اجلوار خاصة 

 عالية.جد  املغرب أين البنوك املغربية حتقق معدالت تعبئة

، يوضح هذا املعدل قدرة املؤسسات املالية على حتويل االدخار السائل إىل 2الودائع.نسبة القروض إىل 3ب.
  استثمارات غري سائلة تتميز مبعدالت خطر مرتفعة.

 2015-2000 القروض إىل املعبئة الودائع حجم نسبة مؤشر: 27 -4اجلدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 09-00 السنوات
 79 71 66 59 55 56 57 *(%) إمجايل القروض/الودائع

 39 34 35 31 29 31 26 (%القروض اخلاصة /الودائع)
 اجلزائر منشورات بنكعلى  اعتمادا لطالبحساابت ااملصدر:  

 +ودائع ضمان القرض املستندي +ودائع ألجل *الودائع حتت الطلب

                                       
 الودائع حتت الطلب والودائع ألجل 1
 سوف يتم دراسة هذه النقطة يف الفصل األخري. 2
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طبعا ال تقتصر الودائع اجملمعة من قبل البنوك واملؤسسات املالية على ودائع حتت الطلب وودائع ألجل، 
 ملعبئة.ا حجم الودائعحيث هناك ودائع موجهة لضمان االسترياد وحساابت ابلعملة الصعبة تدرج كذلك يف 

وبني أصوهلا  من جهةاملعبئة  واضح من اجلدول أن هناك خلل كبري بني خصوم البنوك املتمثلة يف الودائع
املتمثلة يف منح قروض لالقتصاد الوطين من جهة أخرى، أي أن درجة استجابة القروض حلجم الودائع املعبئة 
ضعيف، طبعا هناك عدة عوامل تفسر ذلك من بينها ضعف التنوع االقتصادي، زايدة حجم الودائع لقطاع احملروقات 

 ذا األساس أصبحت البنوك اجلزائري تعاين من فائض هيكلي يف السيولة.على ه ،خاصة مع الطفرة البرتولية

نشري إىل أن دول اجلوار حتقق معدالت مرتفعة جدا متثل حجم ومكانة القروض يف االقتصاد، حيث نالحظ 
  رأس املال.قصد إحداث تراكم يفاالقتصادية إىل قروض للمؤسسات فالودائع املعبئة حتول  ،حجم التغطيةارتفاع 

 2015  الودائع إمجايل إىل القروض نسبة:  28 -4اجلدول رقم 
  تونس املغرب  فرنسا املتوسط العاملي

 *(%)الودائعالقروض إىل إمجايل  نسبة 132.87 73.86 121.87 85.46
 املصدر: قاعدة بياانت البنك العاملي

 فقط الودائع حتت الطلب، الودائع ألجل والودائع االدخارية.نشري إىل أن الودائع هنا تشمل  *

لودائع ااجلدول أعاله يوضح اخللل الكبري املوجود يف اجلزائر، فاملستوى العاملي ملعدل استجابة القروض حلجم 
. طبعا مشاكل وهي معدالت بعيدة كل البعد عن الواقع اجلزائري %133تونس بلغت حدود  ،%85حدود  يف

العامة وضعف القطاع اخلاص ساهم يف شكل كبري يف هذه النسب املنخفضة، إضافة إىل ضعف تنوع  املؤسسات
 عمال.االقتصاد اجلزائري وعدم وجود املشاريع االبتكارية اليت حتفز رايدية األ

 : مؤشرات الفعالية وهيكل سوق القروضثلثااملطلب ال
 البنوك.كيز البنكي وحصة نركز فيما يلي على دراسة مؤشرات الفعالية، درجة الرت 

   الفرع األول: مؤشرات الفعالية
   (%Net interest margin) .هامش الفائدة الصايفأ

تعرف أبهنا النسبة املئوية للفرق بني العائد الذي حيققه البنك على القروض املمنوحة وعلى أصوله األخرى 
عة كلما زادت نسبة اهلامش مرتف تطبعا كلما كاناملنتجة للدخل وبني العائد اليت تدفعه للمودعني أو املدخرين. 

تفع يدل على ضعف هامش الفائدة املر فاالقتصاد الوطين،  السليب على كان التأثريرحبية نشاط الوساطة البنكية كلما  
 شروطها االقراضية لبعض البنوك وفرضالقرض  احتكار للسوقوجود وابلتايل  ،املنافسة بني البنوك واملؤسسات املالية
 على األعوان االقتصادية غري املالية.
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 الفائدة.كل من اهلامش الصايف ألسعار املوايل  يوضح اجلدول 

 2015-2000 الصايف الفائدة هامش معدل :29 -4رقم اجلدول 
                                 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009-2000 السنوات

 3.38 3.12 3.18 2.82 2.43 2.26 3.27  (%) هامش الفائدة

 على قاعدة بياانت البنك العاملي اعتمادااملصدر: من إعداد الطالب 
تكون البنوك أكثر فعالية من خالل القدرة على عرض املنتوجات املالية أبقل تكلفة، نالحظ من اجلدول 

، 2010سنة  %2.26بعد ما كان يف حدود  2015سنة  %3.38ارتفاع هامش الفائدة الصايف فهو يف حدود 
ط هذا تببعا ير ط يف الوساطة املالية مقارنة حبجم األصول البنكية. تاارتفاع تكاليف إنتاج اخلدمما يدل على  وهذا

  .ملاليةا املؤشر حبدة املنافسة فزايدة املنافسة تقلل من هامش الفائدة وابلتايل تقليل تكاليف إنتاج اخلدمة

أو يف  الودائع عبئةتطبعا ينخفض هذا املؤشر يف االقتصادايت املتطورة نظرا لقوة املنافسة بني البنوك سواء يف 
حققت  2015ففي سنة  وذلك من خالل فرض معدالت منخفضة لطاليب القروض البنكية، ،منح القروض

 .%0.93يف حدود  وفرنسا %0.98االقتصادايت املتقدمة مثل الياابن معدل يف حدود 

 .اجلدول التايل يوضح حدود هذا املعدل يف دول اجلوار

 يف بعض االقتصادايت    الصايف الفائدة هامش معدل: 30 -4اجلدول رقم 

 التعيني تونس املغرب فرنسا املتوسط العاملي
  (%)هامش الفائدة 2.38 3.32 0.93 3.56

 قاعدة بياانت البنك العاملياملصدر: 

  (%Bank overhead cost) العامةالتكاليف .ب

 كحصة من إمجايل األصول اململوكة من قبل البنك  ومتثل تكاليف التشغيل

 2015-2000معدل التكاليف العامة  :31 -4اجلدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009-2000 السنوات

 1.42 1.12 1.18 1.26 1.21 1.10 1.21 التكاليف العامة

 العاملي.املصدر: قاعدة البياانت البنك 



 ......االصالحات املالية وتطور النموذج التمويلي يف اجلزائر...الفصل الرابع..............................

204 
 

يف املقابل كانت  .%1.20فيما خيص مؤشر التكاليف العامة فكان يف املتوسط خالل هذه الفرتة يف حدود 
 .  %2.43، بينما املتوسط العاملي كان % 1.82يف تونس، فرنسا  %3.34يف حدود 

 الفرع الثاين: تركز سوق القروض ومكانة البنوك األجنبية
 سوق القروض من خالل دراسة:حناول فيما يلي التعرض هليكل  

ارية إىل مؤشر نسبة أصول أكرب ثالث بنوك جت : لدراسة درجة تركز البنوك التجارية نستعملز البنكييدرجة الرتك.أ
ايل يوضح اجلدول الت  .متواجدة يف السوق كذلك يستعمل مؤشر أصول أكرب مخس بنوك  جمموع األصول البنكية.

 .من خالل التعرض ملؤشرين درجة تركز البنوك التجارية

 2015-2000   البنكي الرتكز درجة: 32 -4اجلدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 09-00 السنوات
 78.84 79.22 71.67 69.56 71.07 71.02 77.08 (%) أكرب ثالث بنوك
 90.78 90.56 88.83 87.66 89.41 89.29 94.70 (%)أكرب مخس بنوك

 اعتمادا على قاعدة بياانت البنك العاملي. الطالباملصدر: من إعداد 

 يوضح اجلدول نسبة الرتكز البنكي ومدى سيطرة ثالثة بنوك على إمجايل األصول البنكية حيث ابملتوسط  
. أما يف حالة مخس بنوك فنجد أن تقريبا تسيطر هذه البنوك من إمجايل األصول البنكية %76تسيطر على حوايل 

وهي معدالت  %93يف حدود  2015إىل  2000بنسبة متوسط خالل الفرتة  أصول القطاع البنكيعلى إمجايل 
فيما  وهذا ما يؤدي إىل ضعف املنافسة بني البنوك السوق البنكي من قبل مخس بنوك، احتكارعالية توضح درجة 

 على مستوى اخلدمات املالية. خيص التجديد
نقد الدولة للسوق البنكي، فبعد قانون ال واحتكاردرجة الرتكز  مسحت ابرتفاعطبعا هناك عدة أسباب 
تفي متاما، البنوك اخلاصة احمللية واألجنبية للدخول للسوق لكن مل خت التنظيمية أماموالقرض تراجعت العوائق والقيود 

 10ىل عتبة س املال إأيف منح االعتماد لبعض البنوك مما أعاق دخوهلا، كما أن رفع ر ضافة لتشدد البنك املركزي إ
السوق املصرفية، يف املقابل منح الدعم غري املشروط  االنسحاب منالبنوك اخلاصة إىل  دفع ببعض 1مليار دج 

ارتفاع أسعار  زائر بعداجلتعت هبا فرة املالية اليت متو املنافسة وكرس السلوك االحتكاري. كما أن ال العامة أعاقللبنوك 
احملروقات مكن بعض البنوك العامة من احلصول على ودائع جد معتربة مسح هلا بتمويل مشاريع ذات اإليرادات 

 العالية وتعزيز وضعيتها البنكية.

                                       
 .2008ديسمرب  23مؤرخ يف  04-08نظام رقم  1
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 .كانت هذه املعدالت يف دول اجلوار كما يلي 2015سنة  يف
 2015: درجة الرتكز البنكي يف بعض االقتصادايت سنة 33 -4اجلدول رقم 

  تونس املغرب  فرنسا
لثالث بنوك  درجة الرتكز 40.86 75.11 57.95  

 املصدر: قاعدة بياانت البنك العاملي
 .نالحظ أن كل من تونس وفرنسا حققت معدالت متوسطة ومقبولة من الرتكز البنكي

 مكانة البنوك األجنبية .ب
تلعب البنوك األجنبية دورا مهما يف تنشيط االقتصاد الوطين من خالل بعث املنافسة البنكية، هذا الدور  

 مرتبط مبكانتها يف املنظومة البنكية وقدراهتا التأثريية. طبعا التحليالت السابقة بينت حمدودية هذه البنوك من حيث
 الت قصرية األجل. حناول األن التعرض هلا من خالل حجمحجم القروض املمنوحة لالقتصاد واقتصارها على التموي

 أصوهلا وعددها مقارنة ابلبنوك األخرى.

 اجلدول التايل يوضح لنا مكانة البنوك األجنبية يف املنظومة املصرفية اجلزائرية.
 2015-20009: تطور أصول وعدد البنوك األجنبية 34 -4اجلدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات
 12.8 13.3 14.1 13.5 12 11 11 (%) أصول البنوك األجنبية

 14/29 14/27 14/26 عدد البنوك األجنبية
 .بنك اجلزائرمنشورات  على اعتماداالطالب املصدر: حساابت 

كانت   2011بنك برؤوس أموال أجنبية من بينها بنك واحد برأس مال خمتلط، سنة  14نشط يف اجلزائر ي 
 %48إىل حدود  تخنفضا، هذه النسبة %52بنك تنشط يف السوق املصرفية بنسبة  27بنك من بني  14هناك 

ارنة حبجم األصول . كذلك نالحظ حمدودية البنوك األجنبية من خالل صغر حجم أصوهلا مق2016أواخر سنة 
داثة دخول هذه البنوك السوق املصرفية وسيطرة البنوك العامة على إمجايل األصول حلطبعا وهذا البنكية االمجالية، 

 ملا سبق ميكن استخالص أهم مميزات النظام البنكي من خالل حتليل مؤشرات النشاط: ةإذن خالص البنكية.
 من حيث مجع املوارد أو من حيث توزيع القروض نظام بنكي تسيطر عليه البنوك العامة سواء. 
 ضعف كبري يف عملية تعبئة املوارد املالية. 
 درجة تركز بنكي مرتفعة مما يضعف املنافسة ويقلل فرص جناح البنوك اخلاصة. 
 .ضعف مكانة لبنوك اخلاصة سواء من حيث العدد أو من حيث نسبة األصول 
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 خالصة الفصل
 ثالث مراحل أساسية متثلت يف: مرحلة السيادة، مرحلة أتميم وتنشئة النظام املايل عرفت مرحلة التقييد املايل

كان اهلدف من هذه السياسة واإلصالحات بناء منوذج متويلي يساهم يف عملية تعبئة   ،وأخريا مرحلة إعادة اهليكلة
ال  ضإداري حم مسري تسيري هذه اخلصائص جعلت من سوق القرضاملوارد املالية ودفع عملية التنمية االقتصادية. 

الكلي ملفهوم  يابللغ ، إضافةإدارية قاتعالقة له ابلتسيري التجاري، فالعالقات بني املؤسسات املالية كانت عال
 العائد وترسختو  عالقات التعاقدية والتفاوضية. كما أن البنوك التجارية غيبت عنها فكرة اخلطر البنكيالالوساطة و 

دة للمشاريع املسجلة مما أثر سلبا على مستوى التجديد يف اخلدمات املالية واملنافسة البنكية وزاي فكرة التمويل اآليل
العامة من  ةضافة إىل املشاكل اليت كانت تعاين منها املؤسسهذا ابإل. معدل اإلفراط النقدي وظهور األسواق املوازية

ىل مراجعة الفكر التمويلي لالقتصاد والدخول يف ضعف اإلنتاجية وعدم القدرة على سداد الديون وهذا ما أدى إ
 .كان اهلدف منها إحداث تنمية القطاع وتوسيع آليات التمويل من خالل توفري بدائل متويلية أخرىإصالحات  

ة أتهيل دور متثلت يف إعادواليت  الفصلأو عملية  آليةأوال،  :النقاط التالية يفجتسدت عملية االصالح 
  التنظيمية  اتالعالق إهناء عهد األوامر اإلدارية من خالل توضيحوجعله السلطة النقدية الوحيدة، و املركزي البنك 

من خالل السماح  للقطاع البنكيالدولة  سيطرة البنوك العامة واحتكار اثنيا، إلغاء .بني املؤسسات الفاعلة يف النظام
خر وتوسيع النظام املايل آاثلثا إاتحة بديل متويلي  الية.وامل جنيب ابلدخول للسوق البنكيةللقطاع اخلاص احمللي واأل

ذا ما دفع ببنك وه ،املالية السالمة األمنية احتياطاتاالستقرار وضمان  ليشمل السوق املايل والنقدي. رابعا، عملية
الرقابة آليات  ماجلزائر املضي يف عملية دعم التنظيم املايل وهو توجه عاملي إلصالح األنظمة املالية من خالل تدعي

 .واإلشراف للحد من األزمات املالية والبنكية

إن اإلصالحات املالية كان اهلدف طبعا توسيع اخليارات التمويلية لكن دراسة اهليكل التمويلي وضحت أن 
 النظام املايل اجلزائري يتميز بــ:

  للسوق املايل يف اجلزائر أو شبع االنعدام ل الضعف الكبريظبنكي يف  مايلهيكل. 

 نظام بنكي تسيطر عليه البنوك العامة وهذا ما جتسد يف ارتفاع درجة الرتكز البنكي الكبرية. 

  سوق القرض اخلاصة يفضعف مكانة البنوك. 

 كبري بني حجم الودائع والقروض املوزعة وهذا ما خلق فائض سيولة هيكلي يف ميزانيات البنوك  اختالل. 

  مؤسسات قل للأمنح قروض ل مقبول وسيولة عالية يف املقابل رأس ما، و رحبية عاليةحتقيق معدالت
 .عامة والقطاع اخلاصالاالقتصادية 

  ضعف مؤشرات النشاط سواء على مستوى تعبئة املوارد املالية أو على مستوى توزيع القروض وذلك من
  .خالل حتقيق معدالت بعيد عن املعدالت العاملية لنشاط البنوك
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 متهيد
النظام املايل دورا أساسيا يف ختصيص املوارد وتنويع املخاطر، فالنظام املايل  يلعب تطوركما رأينا سابقا  

 االيت من خالهلو  الفعاليةالسليم يقوم بوظائف مهمة يف االقتصاد، طبعا أتدية هذه الوظائف يتطلب مستوى من 
 تتحدد أمهية القطاع.

ألبعاد لالتطور املايل )أو مستوى التنمية املالية( يف اجلزائر من خالل التعرض فيما يلي حناول التطرق ملستوى 
 يف العمق املايل، الشمول املايل وفعالية واالستقرار املايل.أساسا األساسية له واملتمثلة 

طور من أجل بناء مؤشر عام حول الت ذاعلى هذا األساس سوف يتم التطرق ملؤشرات تطور النظام البنكي وه
وحتديد دور وأمهية اإلصالحات املايل اليت مت اختاذها من أجل بناء قطاع مايل سليم وداعم لالقتصاد العام  ملايلا

الوطين. بعد ذلك يتم التطرق ملستوى الشمول املايل من جانب الطلب على اخلدمات املالية ومن جانب عرض 
 ش قضية الفعالية وأهم دعائم االستقرار املايل يفل.  مث بعد ذلك نناقلالتمويل واخلدمات ملعرفة أين مكمن اخل

 اجلزائر.

من خالل  ييف األخري سوف نركز على التطور املؤسسايت وجودة املؤسسات املكملة يف االقتصاد اجلزائر 
حكم القانون  ،التعرض لألصول القانونية ومصادر التشريع يف اجلزائر وابلتايل حتديد القناة السياسية وقناة التكيف

يط الضوء من خالل التعرض للتقارير الدولية اليت حتاول تسل ، وذلكاستقاللية القضاء، محاية احلقوق وإنفاذ العقودو 
على خمتلف االقتصادايت وحتديد قوة املؤسسات املكملة والداعمة أو حتديد الفجوة املؤسساتية وخاصة يف الدول 

 النامية.

 املباحث التالية: إذن سوف يتم التطرق للقضااي أعاله من خالل

 .املبحث األول: مستوى العمق املايل وتطور النظام البنكي

 .املبحث الثاين: الشمول املالية، الفعالية واالستقرار

 املبحث الثالث: مستوى التطور املؤسسايت.
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 املبحث األول: مستوى العمق املايل
وق املايل رتكز على البنوك يف ظل ضعف السرأينا يف الفصل السابق أن النموذج التمويلي يف اجلزائر ي 

والبورصة. وعلى هذا األساس سنكتفي بدراسة مستوى التطور املايل للنظام البنكي من خالل الرتكيز على دور 
 سسات املالية األخرى يف االقتصاد وذلك من خالل التعرض للمطالب التالية:البنوك واملؤ 

 املطلب األول: مؤشرات التطور املايل 
 طلب الثاين: املؤشر العام ملستوى التطور املايل  امل

  البنكياملطلب األول: مؤش ات التطور 
إىل غاية  1986حناول فيما يلي التعرض ألهم مؤشرات تطور النظام البنكي خالل الفرتة املمتدة من سنة 

ل التعرض وذلك من خال، ، ابعتبار هذه الفرتة فرتة بداية اإلصالحات اجلادة والتحضري لتحرير القطاع2016
للتطورات احلاصلة يف هذه املؤشرات. ويف األخري حناول بناء معدل شامل يوضح التغريات احلاصلة خالل هذه الفرتة 

 يف املعدل العام ملؤشر التطور املايل للنظام املايل البنكي.

ظام مستوى تطور الن دراسةية عند عادة ما يتم استعمال املؤشرات التال :مؤش ات تطور النظام البنكي الف ع األول:
 البنكي

وهي  (GDP)الكتلة النقدية مبعدهلا الواسع إىل الناتج احمللي وهي نسبة: (M2/GDP)ة   املوجودات السارل أ. 
أو حجم اخلدمات املالية  (Monetization) يعرف بدرجة نقدية االقتصاد عن معامل سيولة االقتصاد أو ماتعرب 

ميثل حجم القطاع املايل الرمسي مقارنة حبجم  املعدلهذا  (Mackinnon)وطين. حسب املقدمة لالقتصاد ال
دل على ت جدا ةمرتفع تمعني، حيث أن معدال ظل مستوايتاالقتصاد، وهو مؤشر للتطور النقدي واملايل يف 

ض لتمويل و القر  استعماليف  طمما يعين أن هناك إفرا ،تالتوسع النقدي والتمويل التضخمي لالستثماراحجم 
 للمخاطر واملردودية أو ما يعرف ابلتمويل السياسي.  ةدون مراعااملؤسسات االقتصادية 

ستوايت اليت تتميز مبو كثرية على أساس أنه ال يعكس حالة الدول النامية   النتقادات املؤشرتعرض هذا 
الوساطة غري  معدالت الرتفاع وذلكوخارج النظام البنكي،  تتم نقدا املعامالتفمعظم  ،عالية من التسرب النقدي

 وارتفاع نسبة التسرب النقدي. الرمسية

املالية  األسواقلكرب حجم ونشاط نظرا  (%50)يف الدول املتقدمة جند هذا املعدل يف حدود املتوسط  
 %60و %50على متويل األعوان االقتصادية، لكن يف الدول ذات اهليكل املايل البنكي فمستوى يقارب وسيطرهتا 

زامن مع حجم القطاع املايل خاصة إذا ت صغردل على ضعف مكانة الوساطة يف متويل االقتصاد الوطين وابلتايل ي
 املايل.مستوايت منخفضة من الشمول 
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 2016إىل غاية  1986سنة  من (M2/GDP) ؤشرالشكل املوايل يوضح تطور م

 

 2016-1986خالل الفرتة   (QM/GDP)ومؤشر  (M2/GDP): تطور مؤشر 1 -5الشكل رقم 

 
 منشورات بنك اجلزائر، مرجع سابق.املصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على 

دا التذبذابت صعو  مستوايت عالية طبعا مع بعضحقق  (M2/GDP)، أن الشكل أعالهنالحظ من خالل 
مع وجود  صعدل يتزايد يف ظل سياسة توسعية ويتناقهذا امل ،ومالية عرفتها اجلزائر اقتصاديةنتيجة ظروف ونزوال 

وتواصلت  2005املستوايت املرتفعة هلذا املعدل خاصة يف السنوات األخرية واليت بدأت منذ  نالحظسياسة تقييدية. 
ام والنظاجلزائري على خدمات الوساطة املالية  االقتصاد اعتمادواليت تعكس مدى  %80مبعدل  2016حىت 

ومة اجلزائرية التوسعية اليت انتهجتها احلكسياسة التزامنت مع ويل النشاط االقتصادي، هذه الزايدة البنكي يف مت
 .مشاريع ضخمة يف قطاع البناء واهلياكل القاعدية واعتمادسياسة دعم النمو من خالل واملتمثلة يف 

ام البنكي ألن عكس مكانة النظيالنقد القانوين يف اجلزائر جتعل هذا املؤشر ال  ستعمالاطبعا ارتفاع معدالت 
هذا ما يقودان إىل دراسة املؤشر الثاين املتمثل يف نسبة أشباه  1،النظامجزء مهم من التعامالت اليومية تتم خارج 

والذي ينصح به اخلرباء كمكمل للمعدل األول وخاصة عند دراسة األنظمة  ،(QM/GDP)ىل الناتج احمللي إ النقد
 البنوك واملؤسساتعكس مكانة وحجم االدخار النقدي وقدرة يماليا، هذا املعدل  واملتخلفة النامية املالية للدول

 طويلة األجل.  قروضتستعمل يف منح ب مدخرات طويلة ومستقرة ذج علىاملالية 

                                       
 .لعملة يف التداول أو النقد القانوينحساب ابدون إ (M2/PIB)ؤشر يستعمل الباحثون مما  القانوين، عادةاستعمال النقد  ارتفاع معدالتعلى أساس  1
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وميكن  2002 منذ سنة %33تتضح النسب الضعيفة هلذا املؤشر حيث مل تتجاوز النسبة أعاله من الشكل 
 ـــــ: تفسري ذلك بــ

 حتويل هيكل ودائع املؤسسات البرتولية من ودائع ألجل إىل ودائع حتت الطلب. 
  العائالت إىل املدخرات العينية وخاصة العقارات وقلة الثقافة املصرفية اجتاه. 
  التعامل مع القطاع البنكيالنقدي لضعف ثقافة  زايدة معدالت التسرب. 
  وحترمي التعامل ابلراب الديينل ضعف معدالت الشمول املايل إضافة للعام.  

 أشباه النقد ملؤشرفهي مكملة  QM/M)2(قدية نأشباه النقد من حجم الكتلة ال خيص حصةأما فيما  
النظام  قدرةعدم و ضعف وهي تفسر  ،وتعكس املعدالت الضعيفة لنسبة الودائع ألجل من مكوانت الكتلة النقدية

 .النوع من الودائع هذاالبنكي على تعبئة 

إذن هذه املؤشرات تقيس قدرة البنوك على تعبئة املدخرات احمللية يف شكل ودائع حتت الطلب وودائع  
وذلك  لمضلمعدل املوجودات السائلة جتعل من  النقدي يف االقتصاد اجلزائري ألجل، زايدة معدالت التسرب

  .لالقتصادعن حجم اخلدمات املالية املقدمة غري صحيحة صورة  إبعطاء
 (Private) احمللي جؤش  نسبة الق وض للقطاع اخلاص إىل الناتمب.

 ابلناتجقارنة ممكانة القروض املمنوحة للقطاع اخلاص من قبل البنوك واملؤسسات املالية  ؤشريوضح هذا امل
 احمللي اإلمجايل. 

 يوضح الشكل املوايل هيكل القروض العامة واخلاصة 
 2016-1986خالل الفرتة  (Private)مؤشر القروض اخلاصة  :2 -5الشكل رقم 

 
 .منشورات بنك اجلزائراملصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على 
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البنكي الذي مينح قروض للقطاع اخلاص من احملتمل أن يكون أكرب كفاءة من  النظام (Levine) حسب
ايدات  املمنوح للقطاع اخلاص يولد ز  االئتمانعلى أساس أن  النظام البنكي الذي مينح قروض أكرب للقطاع العام،

 من منح األموال إىل مؤسسات القطاع العام. منح القروض للقطاع اخلاص ربأكتكون واإلنتاجية  االستثماركبرية يف 
و ه الوظائف هذيتطلب مجع معلومات أكثر، مراقبة املديرين واملسريين وتقدير األخطار وتنوعها، التوسع يف ه

 ملكانة البنوك والوساطة يف االقتصاد. انعكاس

 يف وض،القر من إمجايل  للقطاع اخلاصنالحظ من الشكل أعاله التزايد املستمر حلصة القروض املمنوحة  
أين جتاوزت القروض املمنوحة للقطاع  2007و 2006سنيت  %55لرتتفع إىل  %21كانت يف حدود   1992سنة 

هذه الزايدة  ،كانت هذه القروض هامشية وتؤول إىل الصفر  1992بعا قبل سنة ، طالعامةاخلاص نسبة القروض 
 من خالل تشجيع املقاواليت تشجيع الفكرتزايد أمهية القطاع اخلاص يف اجلزائر وتوجه الدولة إىل  املستمرة تعكس

مات مالية متنوعة خدإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة وإاتحة ما يعرف ابلتمويل املصغر كنموذج متويلي يوفر 
شرائح من اجملتمع كانت ال تستفيد من خدمات الوساطة  إدماجتتالءم واحتياجات هذه املؤسسات، وابلتايل 

 التقليدية.

شر نسبة ابملقارنة حبجم االقتصاد يستعمل مؤ  اخلاص ومكانتهاملمنوح للقطاع  االئتمانطبعا ملعرفة أمهية 
تمرا فمن حدود مسسنا شهد حتاملؤشر  ، هذاوهو مؤشر حيدد العمق املايل مجايلاإلالقروض اخلاصة إىل الناتج احمللي 

احملققة ضعيفة ودون املستوى وتعكس  املعدالت، رغم ذلك تبقى 2016سنة  %23إىل حدود  1992سنة  7%
ات سأستعمل هذا املؤشر من قبل العديد من الباحثني يف الدرا املمنوح. االئتمانضعف حصة القطاع اخلاص من 

التطبيقية ملقارنة مستوايت التطور املايل بيم خمتلف الدول، اجلدول املوايل يوضح مستوايت هذا املؤشر لبعض الدول 
 .2015لسنة 

 2015: نسبة القروض اخلاصة يف بعض االقتصادايت سنة 1 -5اجلدول رقم 
 الوحدة: نسبة مئوية                                                                         

 فرنسا تونس املغرب اجلزائر 
21.6 64.22 75.38 95.83 

 اعتمادا على قاعدة بياانت البنك العاملي.طالب املصدر: من إعداد ال         
يف %95عتبة  طبعا حققت اجلزائر معدالت منخفضة مقارنة بدول اجلوار، إذ نالحظ جتاوز هذا املعدل

  يف تونس، وهي معدالت ال حتتاج إىل قراءة مقارنة ابملعدل احملقق يف االقتصاد اجلزائري. %75فرنسا، وحدود 
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 (Tactif)إمجايل األصولبنوك التجارية إىل الأصول  -ج.
 :عادة ما جند مؤشرين فيما خيص أصول البنوك التجارية، الشكل املوايل يوضح ذلك

 2016-1986 الفرتة خالل(  Tactif) الصول إمجايل مؤشر: 3 -5الشكل رقم 

 
 .منشورات بنك اجلزائرمن إعداد الطالب اعتمادا على املصدر: 

البنوك التجارية تقدم خدمات مالية أكثر من البنك املركزي، هذا األخري يعترب بنك  أن ما هو متعارف عليه  
ركزي البنوك التجارية إىل أصول البنك امل نسبة أصول املستمر ملؤشراالخنفاض  ددة، نالحظحمالبنوك وله مهام 

سنة  %40يف الرتاجع إىل حدود  ذلتأخ %67نسبة  1986أصول البنوك التجارية، إذ بلغت سنة  إليهمضاف 
كزي أكرب من نك املر وتفسري ذلك هو التطور الكبري ألصول البنك املركزي حيث كان معدل زايدة أصول الب 2013

بنك املركزي يف للدور االقتصادي المعدل زايدة أصول البنوك التجارية. على املستوى املايل يفسر هذا الرتاجع بزايدة 
االقتصاد على حساب البنوك التجارية، طبعا زايدة أصول البنك املركزي كما وضحنا سابقا مل يكن نتيجة املتغريات 

 جة زايدة صايف األصول األجنبية. الداخلية بقدر ما كان نتي

 (Depot)إىل الناتج احمللي د. حجم الودارع
 ضح قدرة البنوك على تعبئة املوارد املالية لألعوان االقتصاديةيو الودائع حجم  

 .احملليالشكل املوايل يوضح تطور الودائع كنسبة من الناتج 
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 2016-1986ر الودائع خالل الفرتة : مؤش4 -5الشكل رقم 

 
 .على منشورات بنك اجلزائر اعتمادااملصدر: من إعداد الطالب 

حظ التزايد املستمر الي، حيث إمجايل الناتج احملليطبعا نالحظ التحسن املستمر يف نسبة إمجايل الودائع إىل 
وهو يوضح التحسن  2016سنة  %54بلغت هذه النسبة حدود  إذ ،يف حجم الودائع مقارنة حبجم االقتصاد

حظ نتيجة حتسن قنوات االدخار وزايدة مدخرات الدولة. طبعا املال على مستوى تعبئة املوارد من قبل الوساطة املالية
تراجع كبري يف املؤشر وهذا نتيجة الظروف اليت عاشها االقتصاد اجلزائر  حدث1986أزمة  فبعد ،تذبذبن هناك أ

لتحسن بعد االنتهاء من اإلصالحات املدعومة من قبل املؤسسات الدولية لتعرف املراحل ليعاود ا والبنوك العامة
 حتسن مستمر نتيجة زايدة مدخرات الدولة واملداخيل النفطية. املوالية

ل غياب شبه اتم للسوق املايل نالحظ حتسن بعض مؤشرات التطور املايل مقارنة ظخالصة ملا سبق ويف 
ر سوق القرض أعاد بعض آليات عمل الوساطة املالية سواء من انحية تعبئة املوارد املالية حتريإن حبجم االقتصاد، 

كان نتيجة   (Depot)التحسن يف تعبئة املوارد املالية وتطور مؤشر  املالحظ أنومن انحية منح القروض، لكن أ
روض أما فيما خيص مؤشر الق ،، أي حتسن ادخار الدولة وليس نتيجة زايدة مدخرات العائالتزايدة مداخيل النفط

اخلاصة فهناك حتسن لكن بنسب ضعيفة ومعدالت بعيد كل البعد عن املعدالت العاملية. أما مؤشر حجم النظام 
(M2/GDP)  فنالحظ زايدة مستمر تعكس يف بعض السنوات حجم االفراط النقدي وهذا ما تسبب يف كرب

من خالل ضعف  (QM/GDP)يفسر ضعف مؤشر ا حجم النقود املتداولة خارج النظام البنكي وهذا م
 الودائع طويلة األجل.تعبئة املعدالت احملققة نتيجة ضعف 

فيما يلي حناول قياس مستوى التطور املايل من خالل حساب أو تشكيل مؤشر عام جيمع املؤشرات السابقة 
ارنة مبرحلة التقييد املايل مقيف مستوى التطور احلاصلة يف مؤشر جتميعي يعطي صورة أكثر وضوح على التغريات 

 ووصوال إىل مرحلة حترير سوق القرض وإعادة آليات العمل للوساطة املالية. 

0.22

0.49
0.54

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

ع 
دائ

لو
 ا
بة

س
ن

Depot



 ازار يف اجل واملؤسسايت  التطور املايل ايت...مستو ....................الفصل اخلامس:.....................

214 
 

  املؤش  العام ملستوى التطور املايل املطلب الثاين: 
 اإلجتاهو  لةإجياد مؤشر عام يشرح التغريات احلاص لؤشرات التطور املايل يف اجلزائر حناو خمتلف مبعد تقدمي 

  هذا املؤشر املؤشرات التالية:ويتضمن املايل.  تطورملستوى الالعام 
  معدل أشباه النقد(QM/GDP). 
 إىل الناتج احمللي اإلمجايل  معدل القروض للقطاع اخلاص(Private). 
  معدل القروض للقطاع اخلاص من إمجايل القروض(Private/TC). 
  معدل املوجودات السائلة(M2/PIB). 
 ةحجم الودائع البنكي (Depot). 

إىل غاية  1986خالل الفرتة املمتدة من سنة  املؤشراتقمنا بتلخيص هذه املؤشرات يف جدول يضم هذه 
 .، مما أنتج لنا مصفوفة هبا مخس متغريات2015

 الف ع األول: حتديد امل كبات ال ريسية
من خالل  (ACP)يسية التحليل ابملركبات الرئ املايل لطريقةإبخضاع مصفوفة مؤشرات التطور  مت القيام

التطور املايل يف عدد حمدود من  مؤشرات ابختزال. هذه الطريقة تسمح (SPSS)برانمج اإلحصائي  استعمال
 .يف الظاهرة املدروسة العوامل دون فقدان الكثري من املعلومات حول التغريات احلاصلة

 االرتباط مصفوفةأ.
 : مصفوفة االرتباط بني مؤشرات التطور املايل يف اجلزائر2 -5اجلدول رقم 

Depot M2/PIB Private/TC Private QM/PIB  

0.10 0.60 0.08 0.64 1 QM/PIB 

0.27 0.93 0.10 1 - Private 

0.89 0.07 1 - - Private/TC 

0.10 1 - - - M2/PIB 

1 - - - - Depot 

 SPSSخمرجات برانمج  :املصدر
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 بني بعضها البعض. املايلدول أعاله يوضح معامالت االرتباط بني مؤشرات التطور طبعا اجل

 ب.القيم الذاتية ونسبة التباين املفس  
هو عبارة عن جدول يوضح عدد العوامل اليت حصلنا عليها من خالل عملية التحليل، حيث يوضح املركبات 

 ...وتباين املفسر لكل عامل.F1 ،F2األساسية 

 : القيم الذاتية ونسب التباين املفسر3 -5 اجلدول رقم

F5 F4 F3 F2 F1 لتعينيا  

 القيم الذاتية 2.55 1.81 0.47 0.119 0.042

 التباين 51.13 36.21 9.43 2.38 0.85

 التباين الرتاكمي 51.13 87.34 96.77 99.0.5 100

  SPSSخمرجات برانمج  :املصدر
ال يتم قبول 1 (Kaiser)أن لكل عامل جدر كامن أو قيم ذاتية، حسب معيار  أعاله من اجلدولنالحظ 

والذي يشرح حوايل ) (F1=2.55سوف يتم قبول العامل  وعليه (Fi≥1العامل إال إذا كان أكرب من الواحد )
من نسبة  36.21والذي يشرح حوايل  (F2=1.81)من نسبة تغري تباين املتغريات، والعامل الثاين  51.13%

 .الكلي التباين من %87.34يفسران ما قيمته  F2و F1تغري تباين املتغريات السابقة.  إذن العاملني 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .198، ترمجة خالد العمري. القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع. ص. SPSSي إبستخدام برامج (. التحليل االحصائ2006ابالنت ،جويل. ) 1
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 ابلعوامل طهاباارتعبارة عن جدول يوضح توزيع املتغريات وقوة : ج. مكوانت العوامل
 ر املايل: مكوانت عوامل التطو 4 -5اجلدول رقم 

  F1 العامل األول F2 العامل الثاين

- 0.75 QM/PIB 

- 0.93 Private 

- 0.88 Private/TC 

0.86 - M2/PIB 

0.91 - Depot 

 SPSSاملصدر: خمرجات برانمج 

 من اجلدول أعاله جند أن:
  لقروض حجم االعامل األول ويتكون أساسا من معدل أشباه النقد، معدل القروض املمنوحة للقطاع اخلاص و

 .للقطاع اخلاصة مقارنة إبمجايل القروض
 العامل الثاين ويتكون من معدل املوجودات السائلة وحجم الودائع البنكية. 

 الف ع الثاين: املعدل العامل للتطور املايل
ن كر املايل. ميني يف حتديد مستوى التطو بعد عملية حتليل املركبات األساسية أتضح لنا أن هناك عاملني مهم

 توضيح مستوى التطور املايل يف الشكل املوايل.

 2015-1986: املؤشر العام للتطور املايل 5 -5الشكل رقم 

 
 .SPSSعلى خمرجات برانمج  اعتمادااملصدر: من إعداد الطالب 
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  :أساسيتنيني مرحلتعرف يف اجلزائر املايل التطور  مستوىيتضح أن من خالل الشكل أعاله 

  لضعف القروض املوجهة  راجع أصالأين كان حيقق معدالت سالبة وهذا  2000ما قبل سنة مرحلة
وهذا ما حتم  ،للقطاع اخلاص والظروف املالية واالقتصادية اليت عرفتها اجلزائر واليت مت التطرق هلا يف الفصل الرابع

ة سن لتتبىن ،املؤسسات استقالليةمن خالل قانون  1986إصالح منظومتها املالية سنة  يفالشروع على اجلزائر 
رؤية جديدة ختتلف عن املراحل السابقة وذلك من خالل حترير سوق القرض وإعادة أتهيل دور البنك  1990

 املركزي من خالل إصدار قانون النقد والقرض.

ا إعادة آلية عمل مبرحلة حترير سوق القرض كان اهلدف منه 2000إذن ميكن أن نسمي مرحلة ما قبل 
الوساطة البنكية واملالية وفق ثنائية العائد واملخاطر وابلتايل التخلي على سياسة التسيري اإلداري للقرض، فهي مرحلة 

 السوق. اقتصادحنو  انتقالية

  تعديل فبعد االنتهاء من فرتة ال ،بدأ التطور املايل حيقق معدالت إجيابية 2000ما بعد  الثانية وهياملرحلة
رعت شليات عمل سوق القروض، كذلك آين مت التحكم يف أسعار الفائدة ومراقبة التضخم رجعت أاهليكلي 
إصالحات من اجليل األول من خالل مراجعة قانون النقد والقرض والتوجه يف اجلزائرية يف هذه املرحلة  السلطات

املعدل يف حتقيق  ين بدأ هذاأقطاع اخلاص يل اللتمو لتوجه لشراف وهذا ما أدى ابلبنوك إلإىل آليات تدعيم الرقابة وا
 املايل.مستوى التطور وزايدة وبطريقة مباشرة يف حتسن  ةمعدالت مقبولة نسبيا سامه

ة، ننتقل وتكوين املؤشر العام ملعرفة جمملة تطور الظاهرة املدروسملؤشرات التطور املايل يف اجلزائر بعد التعرض 
   . الشمول املايل ايتالتطور املايل واملتمثل أساسا يف دراسة مستو فيما يلي إىل البعد الثاين من 
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  املبحث الثاين: الشمول املايل، الفعالية واالستق ار املايل

الوطين،  دمات وأكثرها أتثريا على االقتصاداخل عمما ال شك فيه أن قطاع اخلدمات املالية يعترب من أهم قطا  
فدخول اخلدمات املالية يف مجيع األنشطة االقتصادية وتزايد أمهية املؤسسات املالية والبنكية مكنها من تبوء قدر كبري 

وتوصيلها وسائل عرضها و  من األمهية، وهذا ما يفسر الزايدة الكبرية يف جتارة اخلدمات املالية والتطورات اهلائلة يف طرق
 لطالبيها. 

 ديدةاخلدمات املالية تتيح إمكانيات ج مقدميوعلى مدى العقود القليلة املاضية، ظهرت أمناط خمتلفة من 
وتشتمل هذه اجلهات على منظمات غري حكومية، ومجعيات  ،غري املتعاملني مع البنوكلولوج حمدودي الدخل 

مان، وك جتارية وحكومية، وشركات أتمني وشركات بطاقات االئتتعاونية، ومؤسسات لتنمية اجملتمعات احمللية، وبن
ول إىل منافذ الوص مكانيةإ ومكاتب الربيد، وغريها من األنشطة اليت تتيح ومقدمي اخلدمات السلكية والالسلكية

اتف اهلو  ستخداما نتشارابفضل  فعالةاجلديدة  اخلدماتإن التقدم التقين واستعمال التكنولوجيا جعل من البيع. 
 اخلدمات تعميم حنو ودخول انطالق نقطة إيداع أو يجار  حساب فتح يكون أن ميكنإذ  ،احملمولة يف أرجاء العامل

 اخلدمات من طاقان أوسع جمموعة إىل مسارا ذلك سيتيححيث  كامل واالندماج يف النظام املايل الرمسي،  بشكل املالية
 على احلصول لسب توفري أن إىل اجلديدة الشواهد وتشري. وتنوعا قوة أكثر مالية مؤسسات قبل من املقدمة املالية

 من وسطةؤسسات الصغرية واملتوامل األفراد متكني شأنه من الرمسية احلساابت خالل من وإاتحتها املالية اخلدمات
  .األعمال ومشاريع والصحة التعليم يف واالستثمار ،املالية املخاطر وإدارة ،النمو حتقيق

 من خالل املطالب التالية:  الفعالية واالستقرار املايليلي التعرض لظاهرة الشمول املالنيحناول فيما 

 .املطلب األول: الشمول املايل من جانب الطلب على اخلدمات املالية        
 .مستوى الشمول املايل من جانب العرضاملطلب الثاين: 

 املطلب الثالث: الفعالية واالستقرار املايل.

 األول: الشمول املايل من جانب الطلب على اخلدمات املاليةاملطلب 
بقياس مستوى الشمول املايل من   (Global Findex)1املاليةاملؤشر العاملي لتعميم اخلدمات يسمح لنا 

يكتسي ، و اليةصعيد تعميم اخلدمات امل على احملققللتقدم عامليا وهو املقياس األمشل  جانب طاليب اخلدمات املالية،

                                       
1 Global Findex database.Available from:  http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex.  Seen on: 

16/06/2017. 
 

http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex
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 دخاراب سنة 18فوق  قاس حسب هذا املؤشر ابمتالك حساابت تتيح للبالغنييعميم اخلدمات املالية، الذي ت
 من قياس مستوى الشمول املايل من جانب الطلب. األموال وسداد املدفوعات وتلقيها

 الف ع األول: مستوى التضمني املايل على املستوى العاملي
 هذا املؤشر ميثلتعميم اخلدمات املالية. لاملقياس األمشل  (GF)مات املاليةيعترب املؤشر العاملي لتعميم اخلد 

فوعات األموال وسداد املد دخارنسبة األشخاص البالغني الذين لديهم حساب يف مؤسسة مالية رمسية ميكنهم من ا
 .ادخار، ائتمانوتلقيها والقيام مبختلف التعامالت املالية من 

ن استخدام م وخاصة الفئات حمدودة الدخل اجملتمع ه حنو متكني مجيع فئاتطبعا السياسات العاملية تتج
لألنظمة الرمسية  القنوات وابلتايل رفع معدالت اإلاتحة املالية عرب، معقولةجبودة مناسبة وأبسعار اخلدمات املالية 

 املالية، وهذا ما جتسد عرب زايدة معدل الشمول املايل على املستوى العاملي.

 .2014و 2011وايل يوضح مستوى تطور الشمول املايل على املستوى العاملي بني سنيت الشكل امل

 2014و 2011: الشمول املايل لسنيت 6 -5الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 على: اعتمادااملصدر: من إعداد الطالب 

vailable from: (2015). The Global Findex Database 2014. A Word Bank 

.http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex 

رتفع أقد على الصعيد العاملي، ف إحراز تقدم كبري يف توسيع نطاق الشمول املايل من الشكل أعاله نالحظ
نقطة حمققا  13حبوايل  2014و 2011بني عامي  رمسية  يف مؤسسة مالية اباعدد األشخاص الذين ميتلكون حس

لكون حساب بنكي يف مؤسسة تالذين مي 2014 نسبة األشخاص البالغني يف العامل سنة  تبلغ إذ، ملحوظاتقدما 
ليار نسمة أو م 2.5أنه حوايل  2014 استقصاءما يوضحه ، 2011سنة  %51 تبينما كان  %62مالية نسبة 

  

http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex


 ازار يف اجل واملؤسسايت  التطور املايل ايت...مستو ....................الفصل اخلامس:.....................

220 
 

من البالغني يف العامل ال حيصلون على خدمات مالية من أي مؤسسة مالية رمسية وذلك بسبب ارتفاع  38%
املزيد من  ما يتطلب ، وهذاحساب مايل املعقدة لفتحوالواثئق اإلدارية  عد املسافات، واإلجراءاتبالتكاليف، و 

 1.اجلهود على مستوى السياسات لتمكينهم من الولوج حنو القطاع املايل

جة جمموعة من كانت نتي  طبعا التوسع الكبري يف تقدمي اخلدمات وزايدة الطلب عليها يف الدول املتقدمة
 كر منها على سبيل املثال ال احلصر:العوامل نذ 

  حدوث تقدم تكنولوجي ضخم يف جمال العمل املصريف واملايل، مما ساعد البنوك واملؤسسات املالية األخرى
 .قدمة سواء من حيث اجلودة، السرعة والتكلفةعلى حتسني اخلدمة امل

  ظهور ما يعرف ابملالية الرقمية نتيجة التطورات احلاصلة يف جمال االتصال واملعلومات وظهور نظم املعاجلة
اإللكرتونية للبياانت واخلدمات البنكية عرب األنرتانت واهلواتف احملمولة، هذه التقنيات احلديثة أعطت فرصا جديدة 

 .أو من حيث خلق خدمات جديدة وبكفاءة عالية (POVs) من التوسع سواء من حيث نقاط اخلدماتللمزيد 
  التحكم يف التكاليف، حيث تشري الدراسات أن التكلفة املتوسطة للتحويل عرب األنرتانت ال تتجاوز سنتا

 2.ر عرب الفرع البنكيدوال 1.77سنتا للتحويل البنكي عرب اهلاتف،  54سنتا للموزع اآليل،  27واحدا، مقابل 
  ،ظاهرة البنوك الشاملة والتحول من دائرة األعمال يف الوساطة البنكية إىل دائرة األعمال يف الوساطة املالية

 خدمات التأمني.و البنك اإللكرتوين و  ، النقد اإللكرتوين،ضافة إىل ظهور أفكار بنكية جديدة مثلإ

لينخفض   %94املعدل يف الدول عالية الدخل ما يقارب  ت كبري بني الدول، يبلغ هذاو طبعا هناك تفا 
 املايل مالنظا خدمات على احلصول نطاق وهذا ما يبني أن توسيعا حنو االقتصادايت األقل دخال، نكلما توجه

 الفقراء مساعدةو  االستثمارات وزايدة الوظائف خلق تعزيز :إىلي يؤد أن ميكن يف النظام املايل الرمسي واملشاركة
املالية وحتقيق االستقرار املايل من خالل زايدة معدل االنتشار  الصدمات واستيعاب املخاطر إدارة ،مباشر بشكل

 والتنوع اخلدمايت.

 الشكل التايل يوضح مستوى الشمول املايل حسب مستوى الدخل 

 

 

 

                                       
1Word Bank(2015). The Global Findex Database 2014. Available from:  
http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex. P. 13. 

 .112ملصريف العريب من حترير اخلدمات املالية، دور القطاع املايل يف التنمية العربية، ص.ماذا ينتظر القطاع املايل وا (.2008) بلقاسم، زايري 2

http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex
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 2014نة الشمول املايل حسب مستوايت الدخل لس :7 -5الشكل رقم 

 
 :اعتمادا على طالباملصدر: من إعداد ال

 

CGAP (2017). financial inclusion measurement in the arab world.available 

-inclusion-financial-paper-http://www.cgap.org/sites/default/files/workingfrom: 

P.2.  world_1.pdf.-arab-the-in-measurement 

ما يوضحه الشكل أعاله ارتفاع معدالت اإلقصاء املايل يف الدول منخفضة الدخل مما يقلل فرص النجاح 
تقل  منخفضةمشول مايل  تل معدالظواملتوسطة، ففي  صغريةواإلقالع االقتصادي وازدهار األعمال وخاصة ال

اع فرص حتقيق إىل السوق املوازي وضي، والنتيجة التوجه احلصول على التمويل ضعف فرصاملنافسة البنكية مما ي
خنفاض ا يف املقابل ويف ظل مستوايت عالية من الشمول املايل تزداد املنافسة املصرفية مما يؤدي إىل الرتاكم الرأمسايل.

 ذلك، على تعليقاو . تكلفة التمويل وزايدة املعروض املتاح من االئتمان، ويف هناية املطاف تعزيز النمو االقتصادي
 تكون أن ميكن املالية اخلدمات على احلصول سبل إاتحة ...إن"1كيم  يونغ جيم الدويل البنك جمموعة رئيس قال

 عام حبلول لجميعل املالية اخلدمات تعميم يف يتمثل للغاية طموحا هدفا حددان وقد. الفقر براثن من للخروج جسرا
 من الكثري تعاون اجلهد هذا وسيتطلب .الصدد هذا يف كبريا  تقدما حنرز أننا على شواهد اآلن ولدينا ،2020
 تمعاتاجمل ادةوق واملؤسسات املتحدة واألمم األصغر االئتمان ومؤسسات والبنوك االئتمان بطاقات كشركات  الشركاء

 ."الفقر براثن من البشر ماليني انتشال هو العائد وسيكون بذلك، القيام مبقدوران لكن. احمللية

                                       
1http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2015/04/15/massive-drop-in-number-of-unbanked-says-

new-report. seen on: 11/06/2017 . 
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http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Financial-Inclusion-Measurement-in-the-Arab-World_1.pdf.%20P.2
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Financial-Inclusion-Measurement-in-the-Arab-World_1.pdf.%20P.2
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2015/04/15/massive-drop-in-number-of-unbanked-says-new-report
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2015/04/15/massive-drop-in-number-of-unbanked-says-new-report
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 الشمول صخي افيم العامل يف املستوايت أدىن أحد تسجل العربية كذلك ما يوضحه الشكل أعاله أن املنطقة
 امع مالية مؤسسات مع حساابت امتلكوا املنطقة يف السكان من فقطFindex( 29 % 1(املايل، فحسب مؤشر 

 مستوايت االقصاء املايل يف املنطقة.ارتفاع وهي نسبة ضعيفة تعكس  2014

 الف ع الثاين: الشمول املايل على املستوى الع يب
طبعا إذا أستثنينا دول جملس التعاون اخلليجي جند أن معدل الشمول املايل ضعيف وبعيد عن املستوايت  

تنظيمية للوصول املتمثلة يف اهلياكل األساسية املالية واألطر ال قصور البيئة املواتية للشمول املايل هذا نتيجةو  ،العاملية
من  %71ما يعين أن  %29ؤشر حتتل الدول العربية مستوايت ضعيفة حيث ال يتجاوز املإىل التمويل. حسب 

 2.البالغني ال يتعاملون مع أي املؤسسات املالية

 ستوى الشمول املايل.الشكل املوايل يوضح م

 2016 : معدالت الشمول املايل يف املنطقة العربية8 -5الشكل رقم 

 
 .CGAP (2017), op.cit :املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على

 

 الدول لعريب،ا لنقدا طبعا معدل نفاذية احلساابت البنكية ضعيف مقارنة ابملستوى العاملي. فحسب صندوق 
 تتجاوز مل حيث مل،العا مستوى على املالية واملنتجات اخلدمات من حرماان األكثر هي اخلليج، دول ابستثناء العربية
 مالية لديهم معرفة البالغني السكان من فقط %30 ،2016 عام %29 العريب املتوسط يف املايل الشمول نسبة

                                       
1 CGAP (2017). Financial Inclusion Measurement in the Arab World.available from: 
http://www.cgap.org/sites/default/files/Working-Paper-Financial-Inclusion-Measurement-in-the-Arab-
World_1.pdf. P.1  

 .%18املنطقة العربية ال تتجاوز  يف هذه النسبة، ففي إحصائية لصندوق النقد الدويل نسبة الشمول املايل يف اختالفطبعا هناك  2
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 %8 ترتفع إىل والنساء الرجال بني املايل الوعي نسب فجوة .%34 البالغ العاملي مناسبة وهي أقل من املتوسط
 ترتاوح الذين الشباب من %93 أن إىل اإلحصاءات وتشري. %5 اليت هي يف حدود وهي أعلى من املعدل العاملي

 أدىن وهو ية،رمس مالية مؤسسة أية يف مصرفية حساابت ميتلكون ال العربية املنطقة يف عاما   24و 15 بني أعمارهم
 العربية الدول قسمت املايل، لذلك، الشمول خيص فيما العربية الدول بني الواسعة العامل. طبعا هناك فروقات يف معدل

 1:جمموعات ثالث إىل
  رتفعة،م مايل مشول معدالت ذات دول وهيتة الس اخلليجي التعاون جملس دول تشمل األوىل اجملموعة 

 .%62 العاملي املعدل الدول ههذ يف احلساابت ملكية نسبة تفوق حيث
  وهي وتونس، ائرواجلز  املغرب، العريب املغرب ودول وفلسطني واألردن لبنان منكال   تشمل الثانية اجملموعة 

 .%62-%24 بني ترتاوح متوسطة مايل مشول معدالت ذات دول
  دول وهي ومال،والص نياوموريتا وجيبويت والسودان واليمن والعراق مصر من د فيها كالالثالثة جن اجملموعة 

 .%24 من أقل مايل مشول معدالت ذات

 تتميز ة، حيثاملايل حققت معدالت مرتفع الشمول مفهوم تطبيق طبعا الدول العربية اليت كانت سباقة يف 
 احملمول اهلاتف ربع اخلدمات كافة  لتقدمي التقنيات والتطور واستخدام أحدث ابالنتشار واملصرفية املالية اخلدمات

 معدالت مرتفعة ندكر منها:واإلنرتنت، طبعا هناك إجراءات طبقت من أجل حتقيق 

 هباستيعاا من أجل لبنوكا مع التعامل ميكنها ال اليت للفئات خدمات بتقدمي الصرافة لشركات السماح 
 .دماجها يف النظام املايلوإ

 النظام مؤسسات منض أكثر فئات لدخو ل الباب يفتح اإللكرتونية واحملافظ الرقمية املدفوعات نظام تطبيق 
 .التكاليف وقلة الدخول لسهولة رانظ املايل

 هذا  ضمنا مالي شمولةامل غري الدفع املسبق للفئات تطبيق نظام محاية األجور والتوسع يف استعمال بطاقات
 .النظام
 ا يالئم احتياجات مب سليمة، وتوفري مجيع اخلدمات املالية بطريقة واالستثمار االدخار على املواطنني تشجيع

 .مواطنيها من حيث السعر، التكلفة والبعد الديين
 هبدف حصول كل شرائح اجملتمع على  التشريعات إدراج مبادئ محاية العمالء والشمول املايل ضمن

 اخلدمات واملنتجات املالية املالئمة بتكاليف مناسبة وعادلة وشفافة.

اصة خت املالية يف الدول اليت طبقت مبادئ الشمول املايل و هذه اإلجراءات مكنت من توسيع نطاق اخلدما
وابلتايل زايدة إمكانيات الوصول املايل وتقليل من حواجز الولوج للخدمات املالية، مبعىن معاجلة ما  ،دول اخلليج

                                       
 .13(، ص.436(، الشمول املايل حاجة عربية للحد من الفقر، العدد )2017احتاد املصارف العربية ) 1
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هو ان والذي فقط من السك وذوي الدخل املرتفع عليه الوصول املنحرف الذي يهتم خبدمة الشرحية الغنية يطلق
 وايت ضعيفة من الشمول املايل.تالسمة الغالبة يف الدول اليت حتقق مس

 ؟املاليةوالسؤال املطروح ما هو موقع اجلزائر ضمن معدل الشمول املايل ومستوى اإلاتحة 

 الف ع الثالث: مستوى الشمول املايل يف اجلازار 
انب الطلب على اخلدمات ضمن الدول ذات مشول مايل متوسط من ج (GF)صنفت اجلزائر حسب مؤشر 

ن هناك تطور ملحوظ يف نسبة البالغني الذين ميلكون حساب بنكي يف مؤسسة مالية أاملالية، حيث أظهرت النتائج 
 . الشكل املوايل يوضح مستوى الشمول املايل يف اجلزائر مقارنة ببعض املناطق.2014و 2011بني سنيت رمسية ما 

 : مستوى الشمول املايل يف اجلزائر9 -5الشكل رقم 

 
 :على اعتمادا الطالباملصدر: من إعداد 

 Word Bank (2015). The Global Findex Database 2014. Op. cit. 
نقطة،  17حبوايل  2014وسنة  2011من الشكل أعاله نالحظ حتسن معدل الشمول املايل بني سنيت  

 Demand)  حجم الطلب على اخلدمات املالية من جانب الطلبنيوهو يب 2014سنة  %50بلغ حدود حيث 

side)  20، كما وضح املؤشر أن هناك فجوة كبرية بني ملكية احلساب بني النساء والرجال تصل إىل حدود%  . 

يج لدون املستوى العاملي وبعيد كل البعد عن مستوى دول اخلأن هذا املعدل  ملقارنة مع ابقي املناطق جنداب
 ومشجعة العريب والدول عالية الدخل. طبعا هذه الدول كانت سباقة يف تطبيق مفهوم الشمول املايل وهلا بنية مواتية

متمثلة يف اهلياكل األساسية املالية واألطر التنظيمية امليسرة للوصول إىل التمويل وعلى عدة مستوايت، أين  للشمول
دمات عرب اهلاتف أحدث التقنيات لتقدمي كافة اخل النتشار والتطور واستخدامفيها ابتتميز اخلدمات املالية واملصرفية 

ىل العوائق التنظيمية ، إضافة إ. بينما يف اجلزائر مازالت البيئة للتمويل تواجه عدة قصور ونقائصاحملمول واإلنرتنت
زائري والبنوك ك املركزي اجلوغياب مفهوم الشمول املايل على مستوى البن واالقتصادية للدخول للصناعة املصرفية

 اجلزائرية.
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 .املايل مقارنة ببعض الدول شمولاجلدول التايل يوضح مستوى ال
 : مستوى الشمول املايل يف بعض االقتصادايت5 -5اجلدول رقم 

 فرنسا ماليزاي  البحرين الكويت مصر  تونس اجلزائر  الدولة
 %97 %81 %82 %73 %14 %27 %50 مؤسسة ماليةامتالك حساب يف 

 املصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على
Kunt, A., Klapper, L. F., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). The global findex database 2014: -Demirgüç

: fromAvailable  Measuring financial inclusion around the world.  lable on Avai

 .http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex 

ية دخول واالندماج يف النظام املايل الرمسي وتسهيل عمللل ىلطبعا امتالك حساب بنكي ميثل اخلطوة األو  
 GF)(متثل حسب  1 %50القيام بعمليات الدفع والتأمني. فالنسبة و ان، احلصول على االئتمو تشكل املدخرات، 

ال تعكس مستوى الشمول املايل إال من خالل النظر حلركة احلساابت واستعماهلا يف إجراء فهي  ،جانب الطلب
 راسة التضمنيددفع الفواتري واحلصول على االئتمان، وهذا ما يقودان لو خمتلف التعامالت كتحويل األموال واستقباهلا، 

 . (Supply Side)املايل من جانب عارضي اخلدمات املالية  أو الشمول

  املطلب الثاين: مستوى الشمول املايل من جانب الع ض
يتم حتديد مستوى الشمول املايل من خالل التعرض لبياانت مقدمي اخلدمات املالية اليت يتم مجعها من  

أو البنك املركزي. تقيس هذه البياانت االستخدام الفعلي للخدمات املالية الوزارات  سواءالرمسية  خالل السلطات
 2ل دراسة نقاط اخلدمات املالية.وإمكانيات الوصول املادي من خال

 (Usage)الف ع األول: مؤش ات االستعمال 
دد املقرتضون نها عم :السكانيةمبدى انتشار اخلدمات املالية ومدى وفرهتا مقارنة ابلكثافة  مؤشرات هتتمهي  

 من البنوك التجارية، حساابت الودائع يف البنوك وحساابت القروض.
  ) (Borrowers per 1,000 adults   لكل ألف راشد . املقرتضون من البنوك التجاريةأ

راشد ملعرفة نسبة األشخاص الذين  ألفعادة ما يستعمل مؤشر املقرتضون من البنوك التجارية لكل  
بنوك راشد من قبل ال ألفالقرتاض من البنوك، بصفة أخرى مقدار عرض خدمات القرض لكل يستعملون خدمة ا

 .2016إىل غاية  2004التجارية. الشكل املوايل يوضح تطور هذا املعدل من سنة 
 

                                       
 ميلكون حساابت يف املراكز الربيدية لربيد اجلزائر. ينيطبعا معظم اجلزائر  1

2  Financial Access Survey (FAS). The FAS collects annual data on indicators tracking financial access. 

http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex
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 2016-2004   راشد ألف لكل التجارية البنوك من املقرتضون مؤشر تطور: 10 -5الشكل رقم 

 
  Financial Access Survey (FAS).املصدر: قاعدة بياانت صندوق النقد الدويل

 598B5463A34C-A6EA-4892-A5CA-http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E :موجودة يف

حساب  26حوايل ملقرتضون لكل ألف راشد يف اجلزائر، حيث أنتقل من بني الشكل أعاله تطور عدد اي
 إىل 2016ليرتاجع سنة  ،2015لكل ألف راشد سنة  حساب 44إىل حوايل  2004سنة لكل ألف راشد  قرض

. للحكم على املعدل نقوم إبجراء مقارانت مع بعض الدول سواء ذات الشمول املرتفع أو حساب 39حدود 
 املنخفض.

 دول خالل هذه الفرتة. لبعض التايل يوضح متوسط املعدلاجلدول 
 2015-2004 خالل راشد ألف لكل املقرتضون متوسط: 6 -5اجلدول رقم 

 ماليزاي لبنان الكويت مصر تونس اجلزائر الدول
 352.70 247.80 189.25 73.52 161.63 34.12 املقرتضون لكل ألف راشد

  Financial Accessقاعدة بياانت صندوق النقد الدويلاعتمادا على  الطالبصدر: حساابت امل 

.Survey (FAS) . 

حىت  2015-2004 معدل لعدد املقرتضون خالل الفرتة أضعفابملتوسط  نالحظ أن اجلزائر حققت 
تفعة يف هلا معدالت مر  ضمن الدول ضعيفة الشمول املايل مثل مصر، مقارنة ابلدول اليت صنفتمن الدول اليت 

ف هذا املعدل طبعا ضع ،ستعمال االئتمان مثل الكويت وماليزاي جند أن اجلزائر مازالت بعيدة لضمان معدل مقبولا
 ن املقرتضون.فقط مع فئة حمدودة م يوضح السلوك احلدر للبنوك اجلزائرية يف عدم توسيع قاعدة عمالئها والتعامل
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http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C
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  ى البنوك التجارية لكل ألف راشد. حساابت اإليداع والق وض لدب
الشكل املوايل يوضح لنا مستوى الفرق بني حساابت الودائع لدى البنوك التجارية وحساابت القروض  

 .2016إىل غاية  2004لكل ألف راشد خالل الفرتة املمتدة من 
 2016-2004  راشد ألف لكل التجارية نوكالب لدى والقروض اإليداع حساابت: 11 -5الشكل رقم 

 
  Financial Access Survey (FAS).املصدر: قاعدة بياانت صندوق النقد الدويل

 C598B5463A34-A6EA-4892-A5CA-http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E :موجودة يف

 581نالحظ اخللل الكبري بني حساابت الودائع لدى البنوك التجارية من جهة واليت بلغت ابملتوسط حدود 
 41ود ابملتوسط حد تواليت بلغ من جهة أخرى وحساابت القروضلكل ألف راشد وهي نسبة مقبولة،  حساب

 مارات منتجة.االدخار السائل إىل استث ليس هلا القدرة على حتويل يةمبعىن أن البنوك اجلزائر  ،راشدحساب لكل ألف 
إذن ضعف عدد املقرتضون ليس راجع جلانب الطلب بقدر ما هو مرتبط جبانب العرض وتركيز البنوك اجلزائرية على 

وم بعرض للحكم على هذا املعدل نقوخاصة صغار املقرتضني. ابلشرائح األخرى للمجتمع فئة معينة دون االهتمام 
 ء املقارانت التالية.اجلدول التايل وإجرا

 راشد ألف لكل والقروض اإليداع حساابت معدل متوسط: 7 -5اجلدول رقم 

 ماليزاي لبنان األردن املغرب اجلزائر الدول
 2180.19 1220.47 758.38 597.28 583.89 *حساابت اإليداع
 692.86 438.78 173.96 - 41.81 **حساابت القروض

  Financial Access Survey (FAS).قاعدة بياانت صندوق النقد الدويلاملصدر: 

 598B5463A34C-A6EA-4892-A5CA-http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E :موجودة يف

 2005/2015** متوسط الفرتة          2004/2015*متوسط الفرتة    
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http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C
http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C
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ضعف حساابت القروض، أي ضعف نسبة تغطية مؤشرات االستعمال للخدمات  حيوضأعاله اجلدول  
املالية مقارنة مع اقتصادايت الدول العربية. هذه النسبة تزداد ضعفا ابملقارنة مع دول حتقق مستوايت عالية من 

حول مفهوم الشمول املايل لدى البنوك التجارية اجلزائرية. لإلجابة  وهذا ما يطرح تساؤل ،الشمول املايل كماليزاي
 .(Points of service) مكانيات الوصول املادي أو ما يعرف بنقاط اخلدماتإلحناول التعرض 

 (Access)    الف ع الثاين: مؤش ات الوصول

وأهم نقاط  (Access)لتوضح هذه املؤشرات مدى انتشار الفروع البنكية أو ما يعرف مبؤشرات الوصو  
. (ATMs)كالفروع البنكية وماكينات الصراف اآللية املعروفة بــ  ،(Points of service) اخلدمات املالية عرض 

 .(Physical Access)توضح هذه املؤشرات اإلمكانيات املادية للوصول للخدمات املالية 

 2كلم  1000ألف راشد / لكل  100ف وع البنوك التجارية لكل .أ
قدميها من خالل ت اليت ميكنيعرب هذا املعدل على مدى انتشار فروع البنوك التجارية وحجم اخلدمات املالية 

شار سواء على مستوى التوزيع السكاين أو على مستوى االنت ،مدى انتشار نقاط اخلدمات ومستوى التغطية البنكية
 انيات الوصول املادي.اجلغرايف، هذا املعدل يقيس درجة البنكية يف االقتصاد وإمك

 ا املعدل مقارنة ببعض الدول العربية وبعض الدول املتقدمة.ذاجلدول التايل يوضح مستوى ه

 يف بعض االقتصادايت  البنكية الفروع نتشارا: 8 -5اجلدول رقم 

 فرنسا الكويت املغرب تونس *اجلزائر الدولة
 38.08 14.87 18.00 16.06 5.07 ألف راشد 100الفروع البنكية لكل 

 36.81 19.11 9.40 8.37 0.56 2كلم  1000الفروع البنكية لكل 

  Financial Access Survey (FAS).قاعدة بياانت صندوق النقد الدويلاملصدر: 

 598B5463A34C-A6EA-4892-A5CA-http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E :موجودة يف

 2004/2015* الباقي الفرتة          2004/2016*متوسط الفرتة 

ألف  100فروع لكل  5يوضح ضعف معدل انتشار الفروع البنكية حيث ابملتوسط جند أعاله اجلدول  
فرع.  أما فيما  38فرع على التوايل، يف فرنسا يصل إىل  18و 16راشد، بينما يف تونس واملغرب يصل إىل حدود 

وذلك لتغطية اخيص التغطية اجلغرافية نالحظ الضعف الشديد على مستوى انتشار نقاط اخلدمات املالية ونسبة 
 وهو معدل ضعيف مقارنة ابلدول األخرى.  ،2مبعدل نصف فرع لكل ألف كلم

http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C


 ازار يف اجل واملؤسسايت  التطور املايل ايت...مستو ....................الفصل اخلامس:.....................

229 
 

ملالية يف اجلزائر وهذا ما يفسر ضعف حساابت القروض إذن نالحظ ضعف مستوى انتشار نقاط اخلدمات ا
 فكلما كانت نقاط اخلدمات أكرب وإمكانيات الوصول املادية أكرب: ،وعدد املقرتضني اليت مت تناوهلما سابقا

  زايدة عدد احلاصلني على التمويلابلتايل كلما تناقص معدل االقصاء املايل و. 

 التثقيف املايل وألتايل نشر الوعي التعريف ابخلدمات املالية املتاحة واب. 
  الوصول إىل أبعد نقطة ممكنة وابلتايل الوصول للمقرتضني الصغار، أي التوسع على مستوى قاعدة اهلرم

 والوصول للفئات واألسر حمدودة الدخل.  

  2كلم  1000ألف راشد/ لكل  100. عدد مكينات الص اف اآليل لكل ب
البنوك كآلية بديلة  واليت جلأت هلا يف االقتصادايت احلديثةمنافذ التجزئة تعترب مكينات الصرف اآليل أهم  

عن إنشاء الفروع البنكية املكلفة واليت تسمح جبمع وصرف النقد، وذلك من خالل إخراج معامالت صغرية القيمة 
دة ابلقيام بوظائف يمنتشرة يف أماكن عد اتصالللبالغني عرب شبكات  حمن البياانت البنكية ونقلها إىل منافذ تسم

 التحويل، االدخار وقبض وصرف املال.

 يف اجلزائر وبعض الدول. (ATMs)اجلدول التايل يوضح معدل انتشار منافذ التجزئة 
 2016 لسنة( ATMs) اآليل الصرف مكينات: 9 -5اجلدول رقم 

 فرنسا ماليزاي الكويت املغرب *تونس اجلزائر الدولة 
ATMs  104.38 48.11 62.17 26.70 26.36 8.67 ألف راشد 100لكل 

ATMs  104.35 34.42 111.73 15.28 14.60 1.05 2كلم  1000يف كل 

  Financial Access Survey (FAS).قاعدة بياانت صندوق النقد الدويلاملصدر: 

 598B5463A34C-A6EA-4892-A5CA-http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E :موجودة يف

 2015*سنة             
ماكينات  9كانت ابملتوسط    2016حيث يف سنة يف اجلزائر،  (ATMs)نالحظ ضعف معدل انتشار  

 15حوايل  وجدتل اجلوار تونس واملغرب أين بدو  متت مقارنتهما ا ذوهو معدل ضعيف إ ابلغ،لكل مئة ألف تقريبا 
 104دود إىل ح تآلة لكل مئة آلف شخص. كما نالحظ املعدل املرتفع يف الدول املتقدمة مثل فرنسا أين وصل

آلة وهو يوضح التوجه احلايل للبنوك على مستوى العامل من خالل تركيز البنوك على منافد بنكية ذات االنتشار 
للوصول إىل أكرب قدر ممكن من طاليب اخلدمات املالية وتسويقها مبا يالئم العمالء.  نخفضةاملالكبري والتكاليف 

جند  (ATMs) فية لــاجلغرا عدل التغطيةإىل مر ظنالفب ،على مستوى البنوك اجلزائرية اطبعا هذا املفهوم مغيب متام

http://data.imf.org/?sk=E5DCAB7E-A5CA-4892-A6EA-598B5463A34C
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ع دول اجلوار والدول املتقدمة. طبعا ، وهو معدل ضعيف جدا ابملقارنة م2لكل ألف كلم حدود آلة وحيدةيف أنه 
ومعدالت تغطية  نافذاملعدد على الفروع البنكية ذات التكلفة العالية قلل عدم االهتمام بعمالء القاعدة والرتكيز 

  اخلدمات املالية يف اجلزائر.
 من خالل دراستنا للشمول املايل يف اجلزائر ميكن اخلروج مبا يلي:كخالصة ملا سبق و  
 ياتوى الشمول املايل راجع إلمهال الطلب على اخلدمات املالية من خالل ضعف إمكانضعف مست 

 .(POVs)الوصول املادية وخاصة نقاط اخلدمات املالية 
  حسب مؤشر(Global Findex)  الشمول املايل من جهة الطلب صنفت وقياس والذي يهتم بدراسة

والذي يقيس الشمول املايل  (IMF FAS)ل مؤشرات لكن من خال ،اجلزائر ضمن الدول متوسطة الشمول املايل
من جانب العرض، لوحظ الضعف الشديد على مستوى انتشار الفروع البنكية حسب الكثافة السكانية وحسب 

 .التغطية اجلغرافية مقارنة ابلدول األخرى
  ضعف انتشار نقاط اخلدمات وخاصة(ATMs)  رية، زائالبنوك اجل يفيوضح غياب مفهوم الشمول املايل

ظ على النماذج التقليدية لتقدمي اخلدمات املالية عرب الفروع البنكية املكلفة. إذ يالحهذه البنوك  اعتمادوابلتايل 
والبطاقات البنكية، وابلتايل اقتصار تعامالهتا مع جمموعة  (POVs)الضعف الشديد على مستوى منافذ التجزئة 
 .سات الكربى ومن مت إمهال عمالء قاعدة اهلرمصغرية وحمدودة من العمالء كاحلكومة واملؤس

 قدمي ضعف البنية التحتية البنكية نتيجة النظرة التسويقية القدمية على البنوك اجلزائرية اليت مازالت تؤمن أبن ت
 .دودة الدخل غري مشجعة من الناحية املالية واالقتصاديةحمخدمات االدخار، اإلقراض والتأمني للفئات 

  للمالية الرقمية والتوجه الستعمال اهلواتف احملمولة كموفر للخدمات املالية من خالل متكني الغياب الكلي
 املستخدم للوصول إىل معلومات خاصة حبسابه والقيام ابملعامالت املالية.

 بين اسرتاتيجيات أضعف احلافز على التوسع وت مما ضعف املنافسة بسبب الرتكز البنكي وملكية الدولة للبنوك
 سع والوصول جلميع شرائح اجملتمع.التو 

 املطلب الثالث: الفعالية واالستق ار املايل
رات الفعالية مؤش حياول هذا املطلب معاجلة البعد الثالث والرابع للتطور املايل من خالل الرتكيز على: 

 مؤشرات االستقرار املايل والسالمة املالية.لكفاءة اخلاصة ابلبنوك اجلزائرية و وا

 ومستوى املنافسة ول: الفعالية البنكيةالف ع األ
األزمة العاملية املالية أعادة االهتمام بدور صناع السياسات يف املنافسة البنكية ودور الدولة يف حتفيزها بني 

اق يرى الباحثون أن زايدة املنافسة واالبتكار املايل يف أسو  .املؤسسات املالية من خالل سن القوانني والتنظيمات
املال قد تساهم يف بعض االضطراابت املالية، يف املقابل يرى البعض أن األزمة والدعم احلكومي ألكرب القرض و 
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البنوك هو سبب الرتكز البنكي وابلتايل احلد من املنافسة وصعوبة احلصول على التمويل مما يؤدي إىل عدم االستقرار 
نونية، افسة تتأثر مبجموعة من العوامل كاألنظمة القااملنإن نتيجة اخلطر األخالقي املرتبط ابملؤسسات الكبرية. 

 حواجز الدخول واخلروج من السوق والتطور التكنولوجيا واملعلومايت.

طبعا كما هو احلال يف القطاعات األخرى وخاصة الصناعة تعترب املنافسة يف النظام املايل ذات أمهية كربى 
ن افسة البنكية هلا خصائص قد متيزها عن ابقي القطاعات بكو لتحقيق الكفاءة والرفاه االجتماعي، مع ذلك املن

 االستقرار.  وعاملالكفاءة و تنافسي نا  الصناعة البنكية حىت تزدهر فهي يف أمس احلاجة مل

ش الفائدة، ماه : صايفمؤشراتتوى التنافسية من خالل دراسة وحتليل أربع نقوم بدراسة فعالية البنوك ومس 
 .(Boone) ومؤشر (Lerner)ر ، مؤشالتكاليف العامة

 . صايف اهلامش والتكاليف العامةأ
 املنحى التايل يوضح تطور هذين املؤشرين يف البنوك اجلزائرية

 2014-2004: مؤشرات الفعالية  12 -5الشكل رقم 

 
Source : https://datamarket.com/data/set/28lv/bank-overhead-costs-to-total-

assets#!ds=28lv!2rqw=34.23.46.3i.4s.m&display=line.    

  

داء وظيفة ن تكون فعالة يف ختصيص املوارد، مبعىن أحىت تقوم البنوك أبداء وظائفها بطريقة جيدة البد أ 
 على عبئهافكلما كانت التكاليف مرتفعة كلما زاد  ،(The Least Costly)الوساطة املالية أبقل تكلفة ممكنة 

كلما كانت   كان مؤشر صايف اهلامش مرتفع  . طبعا كلمااملؤسسات واحلكومةو األعوان غري املالية املتمثلة يف األفراد، 
حبية البنوك ونشاط الوساطة أكرب من خالل التحكم يف التكاليف، مبعىن هامش مرتفع أرابح أكرب، يف املقابل فعالية ر 

وجود أثر سليب على النشاط االقتصادي من خالل نقل تلك األعباء لطاليب التمويل والباحثني عن اخلدمات و أقل 
 لية أكرب من خالل زايدة مستوى املنافسة البنكية.فكلما كان اهلامش الصايف أقل كلما كانت فاع، املالية
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https://datamarket.com/data/set/28lv/bank-overhead-costs-to-total-assets#!ds=28lv!2rqw=34.23.46.3i.4s.m&display=line
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لكنه أتسم بعدم  1996سنة  ذمعدل اهلامش الصايف ألسعار الفائدة من اخنفاضالشكل أعاله يوضح لنا 
سنة  3.88حدود  االرتفاع إىل، ليعاود 2000سنة  2.03وهو معدل مرتفع جدا إىل  6.33االستقرار فمن معدل 

لقطاع اخلاص ودخول بنوك أجنبية حسن من مستوى املنافسة البنكية لكن تبقى دون . طبعا فتح اجملال ل2005
 املستوى املطلوب وبعيدة عن املعدالت العاملية واإلقليمية.

 Lerner Index.مؤش  ب
 .تكار األعمال التجارية واملاليةيقيس هذا املؤشر درجة اح

 1التالية:حيسب ابلعالقة 

 هو التكلفة احلدية. (MC)، ر اخلدمةأو سع السوق هو سعر (P)حيث: 

 لصفر كلماانعلم أنه يف سوق املنافسة التامة السعر يساوي التكلفة احلدية، وابلتايل كلما أقرتب املؤشر من 
 حلدية.اتزداد كلما زادت قوة البنوك على حتمل التكاليف  ةاألخري  هذهللسوق، عن القوة االحتكارية  اندابتع

 لعمالء وقوةاللسعر عن التكلفة احلدية دليل على قوة البنوك يف فرض شروطها التعاقدية على يف املقابل كل زايدة 
 وابلتايل االبتعاد عن السلوك التنافسي إىل السلوك االحتكاري. ،حتكمها يف السوق

 يكون حمصور كما يلي:  (Lerner)فمؤشر 

 

كز البنكي كلما أقرتب من الواحد كلما زاد الرت ملا يكون املؤشر يساوي الصفر البنوك يف منافسة اتمة، يف حني  
 خنفض السلوك التنافسي بني البنوك متجها للسلوك االحتكاري.وأ

هناك العديد من الدراسات تؤكد على أن الدول اليت تتميز أسواقها البنكية مبستوايت عالية من الرتكز تعمل 
لبنكية تنشط الرتكز املعتدل فإن أسوقها ا ايتات مستو ، بينما الدول ذحبثةيف ظروف منافسة احتكارية أو احتكارية 

يف حني تؤكد بعض الدراسات أنه ال يوجد تضارب بني املنافسة والرتكز   2يف ظروف أقرب إىل املنافسة التامة.
واتية تعزز السلوك بيئة مو  البنكي على مستوى الصناعة املالية وخاصة يف الدول املتطورة أين متلك قطاع خاص قوي

  تنافسي.ال

                                       
1 http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Lerner-indice-242152.htm . 

، (16)العدد  ،جملة الباحث ور مؤشرات الرتكيز السوقي وأثرها على املنافسة املصرفية يف اجلزائر.(. تط2016سهام )، بوخاللة؛ حممد، اجلموعي قريشي 2
 .44. ص. http://platform.almanhal.com/Reader/2/97888 يف:موجودة  .43-49

Lerner Index= (P-MC)/P 

0≤    (P-MC)/P≤ 1 

http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Lerner-indice-242152.htm
http://platform.almanhal.com/Reader/2/97888
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 1996الفرتة البنكي اجلزائر خالل  السوقفيما خيص ، (Lerner)الشكل التايل يوضح مستوى مؤشر 

أوت  30حتديث  آخر (Fred Economic Data)حيث نشري إىل أنه موجود يف قاعدة بياانت  ،2015و
2017. 

 2015-1996ق البنكي لسو  (Lerner) مؤشر مستوى: 13 -5الشكل رقم 

 
. https://fred.stlouisfed.org/series/DDOI04DZA066NWDBSource :  

 ،ليستمر يف الصعود بوترية متصاعدة 2000بداية من  (Lerner)مؤشر  ارتفاعنالحظ من الشكل أعاله 
هيكل الصناعة البنكية يكون هيكل منافسة اتمة إذا كانت قيمة املؤشر مساوية للصفر أين حسب املؤشر فأن 

اب من املؤشر عن الصفر واالقرت  ابتعادإنتاج اخلدمة مع التكاليف احلدية. الشكل أعاله يوضح  أسعارتتساوى 
ه زاد خاصة كاري، هذا التوجكون قد ابتعدان عن السلوك التنافسي واالقرتاب من السلوك االحتوابلتايل نواحد ال

سوقية القوة ال  زادت قابلاملاصة يف اجلزائر، يف البنوك اخل اخلليفة وأزمةواليت تزامنت مع قضية بنك  2003بعد فرتة 
نظري فرض الشروط  (CM)وبني التكاليف احلدية (P)الفارق بني السعر للبنوك العمومية بسبب ارتفاعحتكارية اال

عبئة الودائع  املصريف، خاصة يف جانب تسوق الالبنوك العامة على كافة  استحوذتأين  لعقوديف إبرام ا التفاوضية
 ذلك مؤسسات مبا يفأين منعت الدول يف تلك الفرتة تعامل املؤسسات العامة وإيداع مدخراهتا يف البنوك اخلاصة 

وك العامة البن اي متتعت هبذال نالحظ تراجع املعدل نتيجة تراجع سلطة السوق 2006سنة  ذمن. قطاع احملروقات
وهذا نتيجة تراجع اهلامش الذي كانت حتصل عليه لدخول بنوك خاصة للسوق املصريف وبداية تراجع السلوك 

  االحتكاري.

طبعا هيكل السوق له أتثري على السلوك التنافسي للبنوك وعلى مستوى أدائها، فكلما زاد تركز النشاط 
وك أدى إىل زايدة السلوك االحتكاري وفرض الشروط التعاقدية واألسعار املرتفعة البنكي يف عدد حمدود من البن

أسعار  ا يؤدي إىل فرضمم يولد سلطة سوقية قوية البنكي فمستوايت عالية من الرتكز وابلتايل حتقيق أرابح مرتفعة.
لودائع ومنح ما خيص جدب اعلى القروض مما يؤثر سلبا على األداء في ومعدالت عاليةفائدة منخفضة على الودائع 

 .والوصول إىل التمويلالدخول للسوق وصعوبة  عوقاتمزايدة ابلتايل ، و القروض
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  (Boone Indicator)مؤش  بون .ج
 التكاليف حيسب كنسبة من مرونة الربح إىلو يقيس درجة املنافسة على أساس كفاءة الربح يف السوق البنكي 

فالبنوك اليت  ةبسيط(Boone)مؤشر فكرة  سلوك التنافسي للوسطاء املاليون.احلدية، ارتفاع املعدل يعين تدهور ال
أكثر سلبية كلما  فكلما كان املؤشر ،حتقق أعلى األرابح هي البنوك األكثر كفاءة يف عملية التخصيص املوارد املالية

 1زادت قوة املنافسة وضعف السلوك االحتكاري.

، ومستوى املنافسة على مستوى سوق القرض تركز على مؤشر بون الدراسات احلديثة لدراسة فعالية البنوك 
وهو مؤشر يقيس املنافسة على مستوى الصناعة البنكية من خالل قياس أثر الكفاءة على األداء. كما هو معروف 

ض ا على اخنفاوهو ما ينكس طبع ،املنافسة تعزز أداء البنوك املتسمة ابلفعالية وتضعف أداء البنوك غري الفعالة
على ربح أي تكاليف حدية منخفضة، واأل ،األرابح واحلصة السوقية لديها. البنوك األكثر كفاءة هي األقل تكاليف

بنك األكثر  بون المؤشر وأكرب حصة سوقية وهذا ما سيكون له ثقل أكرب على مستوى املنافسة السوقية. حسب 
سة األكرب والربح األعلى. على هذا األساس املناف كفاءة يف السوق ذو التكلفة احلدية األقل وذو احلصة السوقية

 2تزيد من خالل عنصريني مهمني:

 ختفيض تكاليف دخول البنك للسوق. 
  وهذا تكلفة ىعلأ آخراملنتجات البديلة، وهي احلالة اليت يتم استخدام منتج دو تكلفة أقل بدال من منتج ،

معدل استبدال املنتجات مبا يتالءم مع  فزايدة، (Product Substitutions)من أجل خفض التكاليف 
هذه احلالة هي جوهر التوسع يف سوق اخلدمات  احتياجات العمالء يؤدي لكسب املزيد من احلصص السوقية.

 العمالء ومن كل الفئات وأبقل تكلفة ممكنة. احتياجاتمن خالل إجياد بدائل مناسبة ومتالئمة مع 

 
 
 
 

                                       
1 Van Leuvensteijn, M. (2014). The Boone-indicator: Identifying different regimes of competition for the 

American Sugar Refining Company 1890-1914. Tjalling C. Koopmans Institute, 8(37). Available from: 

https://www.uu.nl/sites/default/files/rebo_use_dp_2008_08-37.pdf. P.4. 
2 Leroy, A. (2016). Banking Competition, Financial Dependence and Productivity Growth in Europe 

International Economics, Forthcoming. Available from: SSRN: https://ssrn.com/abstract=2568110 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2568110. p.10. 

https://www.uu.nl/sites/default/files/rebo_use_dp_2008_08-37.pdf
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2568110
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 2015-1999سوق البنكي لل (Boone): مستوى مؤشر 14 -5الشكل رقم 

 
. https://fred.stlouisfed.org/series/DDOI05DZA156NWDB : Source 

حميط ففي  ،قل من الصفرأ ، أيسليب سابقا تكون املنافسة شديدة كلما كان مؤشر بونمت توضيحه كما 
تنافسي تتسابق البنوك للحصول على أكرب حصة من السوق من خالل جدب أكرب عدد من العمالء وذلك من 
خالل حتسني أدوات جودة تقدمي اخلدمات واملنتجات املالية، ختفيض التكاليف والعمل على هوامش الفائدة، إضافة 

 ون.إىل استعمال التكنولوجيا وحسن معاملة الزب

 ،(BI<+0.02>0.01-)خالل هذه الفرتة يرتاوح ابملتوسط بني قيمتني يوضح لنا أن مؤشر بون أعاله املنحىن 

نتيجة  للبنوك اجلزائرية التام كان أكرب من الصفر وهذا ما يدل على السلوك االحتكاري  2007رحلة ما قبل مفخالل 
رة على إنتاج خدمات عدم القديسبب:  املنافسة ممامستوى  وابلتايل ضعف للبنوك العامة ارتفاع درجة الرتكز البنكي

تيجة ضعف ن العمالء احتياجات، الفشل يف إجياد منتجات بديلة متالئمة مع مرتفعةتكاليف  ،ذات جودة عالية
 .أقل الوصول جلميع الفئات اليت حتتاج خلدمات الوساطة املالية بتكلفة إىل، إضافة إىل عدم القدرة االبتكار املايل

ضعف املنافسة هو نتيجة عدم القدرة على التحكم اجليد يف التكاليف سواء تكاليف الدخول للسوق أو تكاليف ف
إنتاج اخلدمات من جهة، ومن جهة أخرى ضعف القدرة اإلحاللية للخدمات املنتجة وعدم استجابتها ومالئمتها 

  .تنافسيالغري  احمليطنتيجة  لطلب وحاجات األعوان االقتصادية

مما يدل على تراجع السلوك االحتكاري  سليب  (BI)ن كان معدل أي 2007 يف املرحلة الثانية، أي بعد سنة
للسوق املصريف اجلزائري نتيجة دخول بنوك خاصة وبداية أخد حصة من السوق سواء يف جذب مدخرات القطاع 

ر بون ما أشران سابقا كلما كان مؤش. لكن طبعا ك االقتصاديةالعائلي واملؤسسات اخلاصة ومنح قروض للمؤسسات 
ضعف تنوع نافسة و املضعف املقابل القرب من الصفر دليل على  التنافسي، يفأكرب سلبية كلما دل على السلوك 

 اخلدمات املالية وابلتايل ضعف عملية ختصيص املوارد. 

 طبعا هناك عوامل كثرية أدت إىل ضعف املنافسة يف القطاع البنكي منها:
 عدل الرتكز البنكيارتفاع م. 
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 سيطرة البنوك العامة على سوق القرض. 
 .حداثة جتربة البنوك اخلاصة وضعف معدل حصتها السوقية 

 الف ع الثاين: االستق ار املايل
النظام املايل املستقر قادر على ختصيص املوارد بكفاءة، تقييم وإدارة املخاطر املالية واحلفاض على مستوايت 

ا املعدالت الطبيعية، القضاء على حتركات األسعار النسبية لألصول احلقيقية أو املالية اليت من شاهن العمالة القريبة من
نسبة للنمو أمر ابلغ األمهية ابل يعد االستقرار املايلف ستقرار النقدي ومستوايت العمالة.االأن تؤثر سلبا على 

ة مستوى . من أجل معرفمن خالل النظام املايل االقتصادي، حيث أن معظم املعامالت يف االقتصاد احلقيقي تتم
 ستقرار النظام املايل يف اجلزائر نتعرض للمؤشرات التالية.ا

   (Bank Z-Score )مؤش .أ
لقياس االستقرار على مستوى املؤسسات الفردية حيث يقارن بني مستوايت رأس  1Score)-(Zيستعمل 

 2املال والعوائد وبني خماطر تقلب هذه العوائد.

 3ابلعالقة التالية: Score)-(Bank Zيعرف  

 حيث أن:

(K) هو رأس املال كنسبة مئوية من إمجايل األصول. 

)µ (هو العائد كنسبة مئوية من إمجايل األصول 

(σ) .هو االحنراف املعياري للعائد على األصول كبديل لتقلب العائد  

تعرض املؤسسات املالية لصدمة و إعسار  يةواضحة إبمكانمن وجود عالقة سلبية  (Z-Score)تنبع أمهية 
أن تصبح قيمة أصول املؤسسات املالية أقل من قيمة ديوهنا  خالل احتمالمن  قرارتساالالحالة  مالية والوصول إىل

 (Z)ــــــليف حني درجات أقل  ،أقل لإلعسار احتمالو  املاليةاألعلى تدل على الصحة  (Z)وابلتايل فإن قيمة أو درجة
 والتعرض للصدمة.  رلإلعسااحتمال أكرب  تدل على

 

                                       
 sd(ROA/(ROA+(equity/assets)): حيسب ابلعالقة التالية 1

 Kunt, Levine-(Demirgüç  (0072 ،)ihák and HesseČ(أستعمل هذا املؤشر كمؤشر لالستقرار املايل من قبل العديد من الباحثني منهم 2
(2010.) 

3 http://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/background/financial-stability.  

Z = (K+µ) / σ 

http://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/background/financial-stability
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 1996-2015  (Bank Z-Score) مؤشر: 15 -5الشكل رقم 

 
Source: https://fred.stlouisfed.org/series/DDSI01DZA645NWDB.  

كلما زاد هذا املعدل كلما فاملايل،  ستقراراالو وهو مؤشر على السالمة  (Z-Score)تزايد معدلنالحظ 
ب هذا املؤشر ن اجلزائر حسذدل على سالمة البنوك والنظام املايل من التعرض ألي أزمة خالل السنتني املقبلتني، إ

 .كي مستقرتقع يف املنطقة اآلمنة. طبعا هناك عوامل ساعدت على ظهور النظام البن

من و  فيما يلي حتليل أهم املخاطر اليت يتعرض هلا أي نظام مايل واليت تؤثر سلبا على معدل استقراره حناول 
 1 مت معرفة وضعية النظام املايل اجلزائر اجتاه هذه املخاطر:

 لعامة اطبعا البنوك العامة تسيطر على سوق التمويل يف اجلزائر من خالل متويل املؤسسات  ،خماطر القرض
القتصادية املؤسسات اواخلاصة، طبعا عملية متويل املؤسسات العامة أثقلت ميزانيات البنوك من خالل عدم قدرة 

خزينة الدولة. هذه العملية أصبحت السمة األساسية لنظام عملية دفعها من قبل على دفع مستحقاهتا وحتمل 
 بتسديد املسبق امع هذه املؤسسات لعلمه ن ضغوطودو  التمويل يف اجلزائر مما جعل البنوك تعمل دون خماطر

ظ البنوك تكرار عمليات إعادة الرمسلة وتطهري حماف وذلك من خالل العامة وحتملها من قبل اخلزينة مستحقاهتا املالية
 .من الديون غري مضمونة الدفع

  ا رأينا سابقا من خالل كملبنوك وحتقيقها لفوائض السيولة  لل الوضعية املالية املرحية ظخماطر السيولة، يف
، إضافة الياح االختالل الكبري يف حجم الودائع وحجم القروض املمنوحة، البنوك اجلزائرية بعيدة عن هذه املخاطر

قتضت الضرورة. إضافة كلما ا  االئتمانية هلاإىل دور البنك املركزي ووظيفته كملجأ أخري لإلقراض وتوفري التسهيالت 
ئر يف معزل عن التدفقات األجنبية لدخول الرأمسال األجنيب مما حيد من خماطر التدفقات إىل أن االقتصاد اجلزا

 .املفاجئة وانعدامها بتاات

                                       
1 Towe.C et Gressani D. (2014). ALGÉRIE : évaluation de la stabilité du système financier. Rapport du FMI, No. 

14/161.P. 18.  
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  خطر الصرف، النظام البنكي يف اجلزائر حممي من خماطر تقلبات أسعار الصرف، القروض ابلعملة الصعبة
ن قبل البنك الت األجنبية والرقابة الصارمة للصرف مإضافة إىل التحكم الكبري للعم ،حمضورة يف االقتصاد اجلزائري

 .تواجد البنوك اجلزائرية دوليا مما حيد من الصدمات اخلارجية لتقلبات سعر الصرف انعداماملركزي. إضافة إىل 

ر معظم األنظمة املالية العاملية جند أن قضية االستقرار املايل ليس مصد اهابلنظر للمخاطر أعاله واليت تواجه
 بوضع اجلزائر يف املنطقة اآلمنة نتيجة االعتبارات التالية:  (Bank Z-Score)ق يف اجلزائر وهذا ما يوضحه مؤشر قل

 ميزانية عن أي أزمة مالية حمتملة، ف أىأوال، اعتماد البنوك اجلزائرية على استمرار دعم الدولة جيعلها يف من
 متاحة لتعزيز بنوك الدولة العامة.الدولة 
   السوق  ودرجة اندماجها يف س مال أجنيب تعود ملؤسسات أجنبيةأاثنيا، البنوك اخلاصة هي بنوك ذات ر

  اجلزائرية ضعيفة
 .االخنفاض الكبري ملستوى اندماج االقتصاد اجلزائري يف االقتصاد العاملي 

مر وحتقيق الفوائض تسطبعا هذه الوضعية ليس مستمرة فهي مرتبطة بقدرة الدولة على مواصلة توفري الدعم امل 
ا مما يقودان هذ ودائع ومدخرات الدولة. هيبنوك العامة كما أن الودائع الضخمة اليت تتمتع هبا ال  املالية لديها،

للحديث عن مواضع الضعف واخللل يف هذه احلالة الظرفية من خالل دراسة خطر تقلبات أسعار احملروقات على 
 النظام البنكي اجلزائري.

جلزائري، ا أمهية مؤسسات قطاع احملروقات يف النموذج التمويلي عنحتدثنا سابقا  :لبات أسعار احمل وقاتب. خط  تق
هذا القطاع يستحوذ على جل صادرات اجلزائر وميثل أكرب من ثلثي اإليرادات احلكومية مما جيل النظام املايل حساس 

 وبدرجة كبري للصدمات والتقلبات يف األسواق العاملية. 

فرتات الرواج وارتفاع أسعار النفط تزداد مدخرات هذا القطاع مما يؤثر إجيااب على مقدرة البنوك على يف 
، طبعا مع الطفرات النفطية تتجه البنوك عامة إىل الرتكيز على سوق القرض  بدل من سوق الودائع لتوفر اإلقراض

 ةؤ كف  ن والتوسع يف منح القروض ملؤسسات غريفتتجه إىل وضع  تسهيالت احلصول على االئتما  1السيولة املالية،
وغري قادرة على ضمان التسديد خاصة يف فرتات الركود وتراجع أسعار النفط العاملية، طبعا ميزانية الدولة متاحة 

آلمنة مسألة وقت واملنطقة ال تراجع مداخيل الدولة والعجز املوازين يتضح أن االستقرار املايل ظلكن إىل مىت، ففي 
ايل شروط مليزانية الدولة من خالل التطهري املاملنتيجة الدعم غري هي مؤشرات السالمة املالية   حيث أن  ،وفقط

 ة. اريع تنموية ذات مردودية عاليوإعادة الرمسلة اليت كلفت الدولة مبالغ طائلة كان من األحرى توجيهها ملش

                                       
. 264-235(، 10أحباث اقتصادية وإدارية، العدد )(.  االستقرار املايل رهينة قطاع احملروقات يف اجلزائر. جملة 2011أمنة )، مزاين  ؛رشيد ،بوكساين 1

 .242ص. . biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/1307/1/10.pdf-http://dspace.univموجودة يف: 

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/1307/1/10.pdf
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عثرة ودعم من الديون املتري حمافظها املالية عمليات تطهاستفادت من ن البنوك العامة أيف هذا اإلطار جند 
ة األموال يقدر خرباء ماليون قيم .رأمساهلا قصد أتهيلها وإعادة االعتبار آلليات عملهامواردها واملسامهة يف رفع 

والعملية  2014،1و 1991مليار دوالر ما بني  32 مليار دينار أو ما يفوق 3500املوجهة هلذه العملية حبوايل 
كما أن تراجع .  %51صة بعض البنوك وفتح رأمساهلا لألجانب بنسبة تفوق خاملضي يف عملية خصدون من  مستمرة

عف االدخار لض وذلكمدخرات الدولة ومؤسساهتا قد يضع البنوك اجلزائرية يف وضعية عدم القدرة على اإلقراض 
 .اخلاص والعائلي وزايدة معدالت التسرب النقدي واالكتناز

لدوام يف ا ملتمثلةاسالمة املالية واالستقرار ظرفية وابلتايل مست أهم صفة يف عوامل االستقرار إذن مؤشرات ال
مل يف معدالت مردودية مقبولة ألهنا تعو واالستمرارية، فالبنوك اجلزائرية تظهر ذات رأس مال جيد، سيولة مرحية 

 ،وخماطرةغط املتكررة، متويل مؤسسات دون ضز وعمليات اإلنقاذ يسم مبعدالت عالية من الرتكتحميط: غري تنافسي ي
من خالل عدم   ةاحلوافز واحلوكممما أثر سلبا على نظام  تعرف مسبقا أن الدولة ستتحمل دفع مستحقاهتافالبنوك 

 كفاية قواعد التسيري اجليد للبنوك اجلزائرية.

، الفعالية واالستقرار يل، الشمول املايلبعد التعرض لألبعاد األربعة ملستوى التطور املايل واملتمثلة يف العمق املا
املايل حناول فيما يلي التعرض للمؤسسات املكملة والداعمة وذلك لتكوين نظرة عامة عن مستوى التطور املؤسسايت 

 املال االجتماعي يف االقتصاد ومستوى الثقة يف احلكومة. رأسورصيد 

 جلازار املبحث الثالث: استقاللية القضاء وسيادة القانون يف ا
الثقة،  ورفع مستوى اقتصادألي  االجتماعيكما قلنا سابقا املؤسسات هلا دور كبري يف زايدة الرأس مال 

 توفري البيئة ساسي يفطبعا ابإلضافة لالستقرار السياسي واالقتصادي يلعب كل من القضاء وحكم القانون الدور األ
ة حسب الدراسات األخرية هلا الدور الكبري يف التنمية املالي البيئة يف الفصل الثالث. هذه مت التطرق هلااليت و ة يالتمكين

 ،ف االقتصادايتخمتلاملايل بني  والشمول يف العمقوالتباين واليت من خالل ميكن تفسري مستوايت االختالف 
 البيئة احلاضنة له. توفر الثقة و مؤسسات مكملة وداعمة تدعم مستوى االستثمار يتطلب ف

استقاللية القضاء وسيادة القانون دور أساسي يف حتقيق التطور املايل من خالل و لقانونية، صول اتلعب األ
أليتني أساسيتني: محاية حقوق امللكية وإنفاذ العقود. محاية امللكية من قوة الدولة ونفوذها سواء من االستالء أو 

يف جماالت  مهااستخداميكن  ابلتايلحدودها و  سجالت تثبت ملكيتها، ريتوفمن خالل  السرقةمن النزع أو حىت 

                                       
. موجود يف: 2016سبتمرب  22مليار دوالر يف مهب الريح. مقال يف جريدة اخلرب   يوم   32(. 2016)حفيظ  ،صواليلي 1

http://www.elkhabar.com/press/article/112204/ . 

http://www.elkhabar.com/press/article/112204/
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لرتتيبات املالية له دور كبري يف ايف اجملال املايل  العقود وخاصةإنفاذ كما أن التمويل.   واحلصول علىأخرى كالوصول 
 سرعة تنفيذ أحكامه. يفقوة القانون ليس يف قواعده بل  عقود وابلتايلألن كل املعامالت عبارة عن 

تعرض لثالث نقاط أساسية: أوال، األصول القانونية يف اجلزائر وابلتايل دراسة قنوات يف هذا املبحث حناول ال
القضاء  استقاللية ،نيا. اثوقناة تكيف القواننياالنتقال من القانون إىل التطور املايل من خالل حتليل القناة السياسية 

هومه ا دراسة مؤشر سيادة القانون وحتليل مفوأخري  ،من خالل التعرض للدالئل املادية واإلجرائية للقضاء اجلزائري
 ،االقتصادي من خالل التعرض للملكية اخلاصة، تسجيلها ومستوى محايتها، إضافة ملستوى إنفاذ العقود يف اجلزائر

 على هذا األساس سوف نتطرق للمطالب التالية:

 .املطلب األول: مصادر القانون واألصول القانونية يف اجلزائر
 .القناة السياسية ومبدأ استقاللية القضاء :املطلب الثاين

 .سيادة القانون املطلب الثالث:

 مصادر القانون واألصول القانونية يف اجلازار املطلب األول: 
يف  لتطور املايلامت التطرق يف الفصل الثاين للعائالت القانونية وأمهية األصول القانونية يف حتديد مستوايت 

 ة. مرونة وتكيف القوانني مع املستجدات احلديثة وإفرازات العوملو ن خالل التعرض ألمهية البلدان املختلفة وذلك م

 الف ع األول: مصادر القانون يف اجلازار 
نصت املادة األوىل من القانون املدين: "يسري القانون على مجيع املسائل اليت تتناوهلا نصوصه يف لفظها أو  

العرف فإذا مل  فإذا مل يوجد فبمقتضى ،القاضي مبقتضى الشريعة اإلسالميةفحواها وإذا مل يوجد نص تشريعي حكم 
يتضح من هذا النص أن املصادر الرمسية للقانون اجلزائري  1يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة".

عروض عليه يف لنزاع املفإذا مل جيد القاضي قاعدة يطبقها على ا ،العرف .اإلسالميةمبادئ الشريعة  .التشريعهي: 
 من القانون املادة األوىلفأحد هذه املصادر وجب عليه أن حيكم مبقتضى مبادئ القانون الطبيعي ومبادئ العدالة. 

  .أن التشريع هو املصدر األساسي للنظام القانوينعلى  نصت املدين

  قررة سابقا ها وفقا إلجراءات مالتشريع وهو سن السلطة املختصة يف الدولة لقواعد قانونية مكتوبة وإصدار
وعلى ثالث درجات، أي عملية صناعة القانون وعلى ثالث مستوايت، التشريع األساسي للدولة وهو الدستور، 
مث التشريع العادي وهو القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية، التشريع الفرعي أو املراسيم والقرارات واللوائح 

 .ذيةاليت تصدرها السلطة التنفي
  طبعا يف جماالت حمدودة كاألحوال الشخصية وقانون األسرة اإلسالمية،الشريعة. 

                                       
 .20/06/2017: الع يوممت االط. https://www.joradp.dz/trv/acivil.pdf: املادة األوىل من القانون املدين. ملزيد من االطالع أنظر 1

https://www.joradp.dz/trv/acivil.pdf
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 .العرف وقواعد اإلنصاف والفقه وأراء الفقهاء 

ن النظام أن النظام القانوين مستوحى م أوال،املادة األوىل للقانون املدين خنرج ابلنقاط التالية: قراءة من خالل 
لنظام القانوين الفرنسي مزيج بني ا اعتبارهحبكم الظروف والعالقات التارخيية، كما ميكن الالتيين الفرنسي، وهذا طبعا 

املصدر  واحملدودة جدا. اثنيا، يف بعض اجملاالت (Mixed Civil Law, Islamic Law)والشريعة اإلسالمية 
للمجال فقط ة نية مالئماألساسي للقوانني هو التشريع والذي يعاب عليه صفة اجلمود حيث تكون القواعد القانو 

، كذلك قضية االقتباس من نظام قانوين أخر كالقانون الفرنسي يكون خمتلف يف البيئة واجملتمع لهاليت مت إصدارها 
ة عدم االعتماد على السابقة القانونية كمصدر للتشريع وهي صف وأخريا، .القانونية مما يطرح قضية مالئمة القاعدة

حلديثة واليت متيز العامل ا السريعة والظروف للتغرياتاالستجابة عطل قناة التكيف والقدرة على ي الالتينية مماالقوانني 
 احلديث.

 : قناة التكيفالثاينالف ع 

وسرعة االستجابة،  التغريات ةعلى جماراحناول فيما يلي دراسة قناة التكيف وقدرة النظام القانوين اجلزائري 
يف مع القرارات القضائية ألي نظام قانوين وقدرهتا على التك على دراسةالباحثون كما مت اإلشارة إليه سابقا يركز ف

التطورات  يرةمسالى ع قدرهتامتغريات العوملة واليت استوجبت إعادة النظر يف بعض القواعد القانونية جلمودها وعدم 
 زئيتني أساسيتني:يركز الدارسون على ج سواء على املستوى التكنولوجي أو املعلومايت. عادة ما اهلائلة يف شىت اجملاالت

هنا جند رأين متعارضني، من جهة مبادئ االنصاف وقواعد العدالة ورأي  ،(Case Law)السابقة القانونية  أ.
القاضي وابلتايل أمهية السابقة القضائية والقرارات القضائية كأهم مصادر القانون، ومن جهة أخرى القاعدة القانونية 

 ع القانوين. ومكانة التشري

  تتجه لقبول السابقة القانونية سكسونية-األجنلو   تركز قناة التكيف على أن بلدان القانون املشرتك واألنظمة
حكام القضائية وسن القوانني، يف املقابل بلدان ملزمة يف إصدار األ عتبارهااو التشريع كأهم مصدر من مصادر 

ريع حبجة درا تفسرياي ليس إال مما جيعل املصدر األساسي للقانون هو التشالسابقة مص الالتيين تعتربالنظام القانوين 
 .ستجدات والظروفوامل عأن السابقة جتعل النظام القانوين عرضة للتغري السريع نتيجة التغريات اليت حتدث على الوقائ

سرعة  كتسابهال املشرتك من النظام  اقوانينه املستوحاة سكسونية-األجنلو  نظمةنقطة قوة األ تصبحأهذه النقطة 
لتشريع يف السابقة القانونية كمصدر ل اعتمادفعدم  ،مع اإلجراءات التعاقدية احلديثة التغري والقدرة على التكيف
 ثتحد كلما  إلصدار قاعدة قانونية جديدة العودة للسلطة التشريعيةمما يستدعي جامد  اجلزائر جيعل النظام القانوين

 .تصادية واملاليةواملعامالت االق من تكلفة الفرصة البديلة وخاصة يف اجملاالت التعاقديةمستجدات جديدة مما يرفع 
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قضائي  ، فكل حكم قضائي البد له من مربرالقانونية السابقة العتمادهي حتصيل حاصل : املربرات القانونية ب.
بلدان النظام  توجد يف هذا األساسيتمثل يف القاعدة القانونية املكتوبة بدال من مبادئ االنصاف والعدالة، على 

ى التكيف تعين القدرة علفمعدل املربرات القانونية منخفض على عكس بلدان النظام الالتيين.  سكسوين-األجنلو 
طبعا يف اجلزائر جمال حترك  1.وابلتايل القدرة على دعم االحتياجات اجلديدة لالقتصاد معدل مربرات قانونية أقل

م البد أن القانونية مرتفع فكل حك معدل املربراتبق للقاعدة القانونية وفقط، مما جيعل هو مطفالقاضي حمدود 
ة كثرية تطرح يف هذا اجملال وخاصة فيما يتعلق مبستوى تكوين القضاة وخاص  إشكالياتهناك  .يقابله نص قانوين

 يف القضاء اإلداري.

 القضاء استقاللية: القناة السياسية ومبدأ املطلب الثاين
عترب استقالل القضاء دعامة أساسية لقيام دولة القانون ومن أهم ضماانت خضوع القائمني على السلطة ي

يمة من خالل حيادية وسلستقاللية السلطة القضائية عنصرا حامسا يف تنمية اقتصادايت قوية اللقانون، يشكل مبدأ 
وهلذا  ،السياسيةو ة فوذ املصاحل اخلاصأو لنريعية القرارات القضائية وعدم خضوعها إلرادة السلطتني التنفيذية والتش

الدولية اهتماما متزايدا ابلقضاء وهذا االهتمام املتجدد ابملؤسسات ومراكز البحث السبب أبدت مؤسسات التنمية 
القضائية مبا يالقيه من ترحاب كثريا ما يصدر عن منظمات كانت من الناحية التارخيية تكرس اهتماما أكرب جملاالت 

 خرى من التنمية االقتصادية.أ

ية. ل السلطات األخرى التشريعية والتنفيذختد دضحمصنة كون تأن ال بد  طبعا ينظر للقضاء كمؤسسة
تقاللية الذاتية أو وليس ابلوظيفة نفسها اليت تشملها االس ق هذه االستقاللية مبنظومة ممارسة الوظيفة القضائيةلوتتع

ش خبصوص هذا النوع من االستقاللية حول مدى استقاللية اهليئات املنشأة نفسها ما يتمحور النقا اغالب .الفردية
ص املنشئ هلا ذا إذا كان الن فيما داقوة السند القانوين إلنشائها وحتديد صالحياهتا، وحتديوصالحياهتا واألهم حول 

 .طمراجعته من دون أي ضواب رعحبيث يكون إبمكان املش ،ةقوة دستورية أو قانونية حمض
 كر منها:د عادة ما يتم الرتكيز على بعض اجلوانب من أجل دراسة استقاللية القضاء ن 
  صحيحة تضمن الكفاءة القضاة بطريقة انتقاءحيث تصمم عملية  االختيارعملية. 
 وصياهتا هيئة خاصة ملراجعة الرواتب تكون ت الرواتب واملكافآت حيث يتم حتديد رواتب القضاة عن طريقة

 .ومة كما هو احلال يف اململكة املتحدةملزمة للحك
  القضاء مهنة تنظم نفسها بنفسها واعتبارالتنظيم. 

                                       
1Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2003). Law and finance: why does legal origin matter? Available 

From: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.559.5534&rep=rep1&type=pdf. P.11. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.559.5534&rep=rep1&type=pdf
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  ضمان البقاء يف املنصب، طاملا مارس القضاة عملهم بشكل جيد فإهنم يبقون يف مناصبهم حىت سن
 التقاعد مامل يكن هناك عارض أو سبب قانوين.

وابلتايل فالسند القانوين  2016 ديباجة الدستور اجلديد بني السلطات يف دسرتة مبدأ الفصل متيف اجلزائر 
حيث جاء فيها ما نصه: "يكفل الدستور الفصل بني السلطات واستقالل العدالة واحلماية القانونية، ورقابة  .دستوري

 1.عمل السلطات العمومية يف جمتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح اإلنسان بكل أبعاده"

امن رئيس اجلمهورية ض، س يف إطار القانونمتار السلطة القضائية مستقلة، و  على أن " 138نصت املادة  
ره القاضي األول يف ابعتبامهورية الضامن احلقيقي الستقاللية القضاء هو رئيس اجلف .استقالل السلطة القضائية"

و معىن إال ذون ستقالل ال يكمبدأ استقاللية السلطة القضائية له مفهومني، شخصي وموضوعي، فاالطبعا  .البالد
و من أي أي والقضاء من أي تبعية لسلطة أخرى من خالل محاية القاض الشخصي ستوىاملمن خالل حتققه على 

، وعلى املستوى الوظيفي واليت تتأثر مباشرة مببدأ الفصل بني السلطات وذلك من تدخل أو ضغوطات خارجية
رتاف كافة املسائل ذات الطبيعة القضائية واليت تتجسد من خالل االع  خالل الوالية احلصرية للسلطة القضائية على

 ابلقضاء كسلطة وليس كوظيفة.

ول ألالذي أشار  89مفهوم السلطة القضائية واستقالليتها اليت جاء هبا دستور  كرس  2016طبعا دستور  
من حيث  96ستور ع فيها يف دالفصل وأصبح القضاء على إثره سلطة قضائية مستقلة، ليتم التوسي أمرة إىل مبد

 الشكل إبحداثه القضاء اإلداري مع التوازي مع القضاء العادي.

فصل بني الأ اثر العوملة استوجبت إعادة النظر يف مسألة القانون ومحاية احلقوق واحلرايت ومبدأطبعا 
ؤسسات ىل بناء ممسألة حتتاج إ ما هيالسلطات، حيث أصبحت دولة القانون ليس مسألة شعارات وخطب بقدر 

 بطريقة حديثة وعلى أساس اختيار شعيب.قوية و 

  وأمهية القناة السياسية القضارية السلطة استقالليةالف ع األول: 
عادة ما يشار إىل مؤشرين مهمني يف مقارنة النظم القانونية وحتديد ما مدى استقاللية السلطة القضائية  

  عن السلطة التنفيذية.

لية للعزل القضاة وإرساء ملبدأ عدم القاب استقالليةمدة التعيني مؤشر من مؤشرات : ة العلياماحملكمدة تعيني قضاة .أ
 (Life Tenure)من أي جهة أخرى. عادة ما يتم تعيني القضاة يف بلدان القانون املشرتك مبنصب مدى احلياة 

أو االستقالة أو  نتهي إال عند الوفاة،ي الو السلوك احلسن  يرتبط خبدمة املنصب والذيواليت تضمن مبدأ البقاء يف 

                                       
 .2016ديباجة دستور  1
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 ابلتقاعد حتتتهم رغب مناصبهم حبسبمارس القضاة عملهم بشكل جيد فإهنم يبقون يف  فطاملا ،اإلدانةالتقاعد أو 
 قيد السن طبعا. 

 تشري القناة السياسية لألصول القانونية أن بلدان القانون املدين تكون فيها املدة أقصر من بلدان القانون
لما كانت مدة التعيني ، طبعا كاملنصب علىمما يؤثر سلبا على استقاللية القضاة وتعرضهم للضغط واخلوف  املشرتك

أطول كلما كان القضاة يف معزل عن أي ضغط أو فصل أثناء ممارسة صالحياته وابلتايل حتقق مبدأ االستقاللية عن 
 السلطة التنفيذية.

 مهنةتشري الدراسات أن مهنة القضاء هي  .مة العليا من سلطة القضاء واستقالليتهاحملك قوة :العليا احملكمةسلطة ب.
لعليا عن سلطة اإلدارة احملكمة ا ستقالليةاتنظم نفسها بنفسها مما يضمن استقالليتها عن السلطة التنفيذية وخاصة 

ة التنفيذية عن ة يف مواجهة السلطيف األمور اإلدارية. يف هذا اجملال جند أن القاضي اإلجنليزي يتمتع بسلطات واسع
أمر القيام بعمل، مراجعة أو تعديل أو إلغاء أي عمل، النهي الكلي عن  لإلدارة:وامر األطريق قدرته على توجيه 

لقانون وهو مبدأ مستمد من ا ،غري موجود يف القانون اجلزائريعدم جواز توجيه أوامر لإلدارة  مبدأ ما. القيام بعمل
أحضان اإلدارة وفرض  يف ألفية التارخيية اليت ترجع إىل ظروف نشأة جملس الدولة الفرنسي الذي نشاخل الفرنسي ذو

ا األساس جند ذعلى ه 1قيود على نفسه حىت ال يثري حفيظة احلكومة ضده بعد أن انل االستقاللية التامة عنها.
قاضي ها هبا القانون، مبعىن أن سلطة الاإلداري على توجيه أوامر لإلدارة لفرض تنفيذ ما يلزم قدرة القاضيعدم 

ا عن أبمر اإلدارة بفعل شيء أو منعه دون استطاعتهأو رفض الدعوى فقط،  ابإللغاءاإلداري تنحصر يف احلكم 
 عليها.فعل شيء أو احلكم 

يعترب موضوع توجيه األوامر لإلدارة من طرف القاضي اإلداري يف اجلزائر حمل خالف فقهي والسبب يف ذلك 
الفقهاء إىل جواز توجيه األوامر لإلدارة بعض ذهب حيث  ،جع إىل عدم وجود نص قانوين جييز أو مينع ذلكرا

استثنائية وهي  واز إال يف حاالتاجلخمالفني بذلك االجتهاد القضائي للغرفة اإلدارية للمحكمة العليا الذي أقر بعدم 
 2قدي.حالة التعدي، حالة اإللزام القانوين وحالة اإللزام الع

                                       
ية واإلدارية. جملة نمزايين، فريدة؛ سلطاين، آمنة. مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي اإلداري لإلدارة واالستثناءات الواردة عليه يف قانون اإلجراءات املد 1

 .124. ص.142-121(، 7الفكر. العدد )
 موجود يف: .(. ضماانت استقاللية السلطة القضائية بني اجلزائر وفرنسا2011عبديل، سفيان ) 2

oogle.com.my/books?id=5jiUBQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=https://books.g
0#v=onepage&q&f=true .167.  ص. 

https://books.google.com.my/books?id=5jiUBQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
https://books.google.com.my/books?id=5jiUBQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
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 اجلازار ي القضاء املادية الستقاللية ضماانتالف ع الثاين: ال
حناول فيما يلي مناقشة الضماانت املادية من خالل التعرض لقضية الضامن الستقالل القضاء يف اجلزائر، 

  للقضاء. األعلىعملية نقل القضاة وأخريا رائسة اجمللس و 

 نص يف 2016 الدستورياليت جاء هبا التعديل  هم التعديالتأحول  "نعيمي" األستاذيتساءل  :.قضية الضامنأ
ن ماهو الض هأنأي:  ."رئيس اجلمهورية ضامن استقالل السلطة القضائية 1 نصها:اليت  138الفقرة الثانية من املادة 

ن ضاماليس الدولة هو ، فرئياووظيف ايعضو  .القضاء ليةسيد وتكريس وتعزيز استقالجتعلى  يشرفاحلقيقي الذي 
األخرى  ةاملادي قيمة الضماانتالنص، مما يطرح تساؤل حول  بهحسب ما جاء يف اجلزائر القضاء  ةالستقاللي

ة، يرية والسياسية الوضعونية والدستو ظم القاننال ظل، خاصة يف واستقالليتهالقانوين للقاضي  اخلاصة ابملركزالشخصية 
 ."ةتنفيذيلطة السسلم فيها القضاء من أتثريات الياليت قد ال 

 إضافة إىل ترأس اجمللس األعلى للقضاء من قبل رئيس اجلمهورية وينوب عنه وزير العدل، طبعا تعد عملية
لقضية حيث أثريت هذه ا شراف على اجلهاز القضائي من األمور األساسية لضمان استقاللية القضاء من عدمه.اإل

مستشار الدولة الشريف يف   (Rogger Errera)رنسي الف ذستاسابقا يف القضاء الفرنسي مما جعلت املفكر واأل
  2 :العديد من األسئلة حول الوضع احلقيقي للمجلس األعلى للقضاء يف فرنساطرح إىل للقضاء اجمللس األعلى 

فكيف يكون ضامنا  ؟،ماذا يعين الدستور ابلضبط بقوله أن رئيس اجلمهورية هو حامي استقاللية اهليئة القضائية"
 ."يف حاجة أصال لضامناستقاللية القضاء هل حقا  ؟التسيريفس الوقت مسريا أو مشاركا يف هلا ويف ن

 ..." تفسري عبارة الضامن الستقاللية اهليئة القضائية حتتمل العديد من التفسريات (Rogger)حسب 
دي بنا إىل من يؤ إن مفهوم الضا فيمكن أن يؤدي بنا األمر إىل قاضي أعلى ومؤثر يكون يف قمة اهلرم القضائي.

 ملوبذلك  الفرنسي عملت تعديالت على الدستور على هذا األساس. 3"سلطة خارجية وعليا تقوم بسلطة التسيري
فاجمللس يساعد الرئيس  ،يعد رئيس اجلمهورية يف فرنسا يرأس اجمللس األعلى للقضاء ووزير العدل مل يعد انئبا للرئيس

 وفقط. يف مهمة ضمان هذه االستقاللية

يرات حول وذلك من خالل تقدمي ترب رئيس اجلمهورية إىل  رائسة اجمللس األعلى للقضاء عهد هبايف اجلزائر 
ية االستقاللية ، وهذا ما يؤدي إىل إاثرة قضواعتبار رئيس اجلمهورية رئيس السلطات الثالثةأمهية املؤسسة الدستورية 

                                       
 . جملة القانونية.2016كما يراها دستور   استقاللية وحصانة العدالة يف اجلزائر.(. 2016) عبد املنعم، نعيمي 1
 .55عبديل، سفيان. املرجع السابق. ص.  2
 املرجع نفسه. 3
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قضاء من كل يكفل محاية ال اجلمهورية والذيبل رئيس قضية الضامن الرئيسي الستقاللية القضاء من قمن خالل: 
  يعينها الرئيس.و  يرتأسهاأشكال الضغط والتدخل اليت قد متارس عليه من قبل أعضاء السلطة التنفيذية اليت 

من القانون األساسي للقضاء  26نقل القضاة وألمهيته نصت عليه الفقرة األوىل من املادة  عملية :.نقل القضاةب
ابلقول: "... حق االستقرار مضمون لقاضي احلكم الذي مارس عشر سنوات خدمة فعلية، وال جيوز نقله اجلديد 

أو تعيينه يف منصب جديد ابلنيابة العامة، أو بسلك حمافظي الدولة أو ابإلدارة املركزية لوزارة العدل، ومؤسسات 
قضاء، يا أو جملس الدولة أو أمانة اجمللس األعلى للالتكوين والبحث التابعة هلما، أو املصاحل اإلدارية للمحكمة العل

ن نقله إذا كفهذا ال يعين أنه ال مي .كان حمميا قانوان ودستورا من النقل  نإال بناء على موافقته". إن القاضي وإ
يضا  قرار، وأاعى يف نقل القضاة عدم اإلخالل حبقهم يف االستير جيب أن  ومن مث القانونية،أسبابه حتققت يف النقل 

 1.كفالة استقالهلم، ومحايتهم من التأثري الذي قد يطاهلم من جانب السلطة التنفيذية

على حد تعبري حمند بوبشري أمقران فإن ختوف القاضي من نقله إىل جهة قضائية أو إدارية أخرى ميكن أن 
اء على رغبته الشخصية ي بنحيث جيب أن يتم نقل القاض ،يؤدي إىل تفريغ مبدأ استقاللية القضاء من معناه احلقيقي

مىت كان ذلك مربرا وكذلك ميكن نقله ابلنظر لوضعه الصحي أو حالته العائلية مبا يوفر له االستقرار العائلي الذي 
اجلهات  أي مبعىن احتياجات ؛املصلحة العتباراتينعكس حتما على أدائه الوظيفي. وأيضا ميكن نقل القضاة 

 2.البشري هلا وردة وضماان للمالقضائية وذلك حلسن سري العدال

ابلقول: "قاضي احلكم غري قابل للنقل حسب  2016من دستور الرابعة  الفقرة 148املادة  لى ذلكنصت ع
فقط رها كثرية حلصر عدم القابلية للنقل وحص  انتقاداتالشروط احملددة يف القانون األساسي للقضاء". طبعا وجهة 

امة وهي سلطة وزير العدل كونه الرئيس األعلى للنيابة الع حتتالذين هم و  ،عامةدون قضاة النيابة القضاة احلكم  يف
 شراف على أعضاء النيابة العامة اليت يتلقون منه األوامر ويسوغ تبعا لذلك لوزير العدل نقلسلطة ختوله الرقابة واإل

فيذية وزير العدل املمثل للسلطة التنضافة إىل وجود نصوص تشريعية تسمح لإ 3قضاة النيابة العامة أو حمافظي الدولة.
تنفيذية مناسبا هلا سلطة الاليف استعمال هذا احلق مبا تراه ابلتوسع  قاضي لدواعي يراها هو مما يسمحالأن يقرر نقل 

 .حساب القاضيعلى 

 .لوظيفيةا ميثل وجود اجمللس األعلى للقضاء أحد الضماانت اليت تكرس للقاضي استقالليته: .اجمللس األعلى للقضاءج
دة الفقرة الثانية من املا اجلزائري، حيث نصتمجيع إصدارات الدستور  نصت عليهما  2016وهلذا عزز دستور 

                                       
جملة دراسات وأحباث. -اجلزائر منوذجا-(. مبدأ استقاللية السلطة القضائية يف النظم القانونية العربية، دراسة حتليلية وتقييمية2015)كوسة، عمار  1

 .159. ص.166-146(، 18ع)
 .78عبديل، سفيان. مرجع سابق. ص. 2
 النعيمي، عبد املنعم. مرجع سابق. 3
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 ا: "يتمتع اجمللس األعلى للقضاء ابالستقاللية اإلدارية واملالية، وحيدد القانون العضوي كيفيات ذلك" طبع157
على قدرة اإلدارة  ملآخذالكن تبقى بعض  ،القضاء استقاللية أمبد سرياستقاللية اجمللس إداراي وماليا خطوة كبرية لتك

 خالل:من  وصالحياته وذلكيف التحكم يف اجمللس من خالل التحكم يف تركيبته 
  ترأس اجمللس من قبل رئيس اجلمهورية أو وزير العدل الذين ميثالن السلطة التنفيذية. 
 عملية تعيني لستة شخصيات من خارج سلك القضاء. 
 ليا والنائب العام الذين يعينان من قبل رئيس اجلمهورية مما يؤثر معنواي على عرئيس األول للمحكمة الال

 .عملهم بصفتهم معينني وليس منتخبني

نا نذكر ه شراف على اجلهاز القضائي من األمور األساسية لضمان استقاللية القضاء من عدمه.عملية اإلإن 
مزااي أي دستور ....  "واليت تتلخص يف قوله (Edward Gibbon)حسب  طاتالفصل بني السلمبقولة ومبدأ 

 1". يةعضاء السلطة التشريعية والقضائأن تعني أحر تعدو بال معىن حني يصبح من حق السلطة التنفيذية 

كما جتدر اإلشارة أنه توجد وظائف نوعية جلهاز القضاء مت النص عليها يف القانون األساسي للقضاء يتم 
تعيني فيها مبوجب مرسوم رائسي دون إشراك اجمللس األعلى للقضاء وهي: الرئيس األول للمحكمة العليا، رئيس ال

جملس الدولة، النائب العام لدى احملكمة العليا وحمافظ الدولة لدى اجمللس الدولة، رئيس اجمللس القضائي رئيس 
 أي املطابق للمجلس األعلى للقضاء يف التعيينات يفالفقهاء بضرورة وجوب أخد ر  ىمن هنا ير احملكمة اإلدارية. 

املناصب النوعية املؤطرة جلهاز القضاء وهذا لضمان استقاللية أكرب هلؤالء القضاة وضمان والئهم للعدالة وليس جلهة 
 التعيني يف تلك املناصب.

والثانية  (de jure)ونية األوىل من انحية قان .إن استقالل القضاء ونزاهته يقاس بطريقتنيخالصة ملا سبق،  
، ومن السهولة رصد النصوص القانونية لكن من الصعوبة (de facto)من انحية األمر الواقع والتطبيق العملي 

لفعلية الفصل موجودة تقريبا يف مجيع دساتري العامل لكن االستقاللية ا أمبد واعتمادمبكان رصد الثانية. فالقوانني 
 أو األجنيب س املال جبان فاملستثمر احملليأر ف رو قها على أرض الواقع. فكما هو معتبقى من الصعوبة مبكان حتقي

دون  القاضي سيقف إىل جانب القانون نزاع وأنتم محايتها من السرقة أو عند حدوث يمواله سأ من أنيريد التأكد 
عامل أساسي  ونزاهة القضاء هوإن استقالل  مل يطمئن املستثمر فلن يغامر ابستثمار أمواله. فإدا ،ماالتحيز جلهة 

مته أو فاملستثمر األجنيب يريد التأكد أن القاضي الوطين ال يقف مع حكو  ،يف تقليل نسبة املخاطرة يف االستثمار

                                       
موجودة يف:  ؟(. استقالل القضاء واستغالله يف املغرب أي عالقة2013د )خال، الصلعي 1

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=350796 . 
 

http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=350796
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ينفذ و  احمللي يريد أن يتأكد أن القاضي سيطبق صحيح القانون تثمركما أن املس  ،إذا حدث نزاع ما معهما مواطنه
 .والسلطة أحدا يتدخل يف قراراته ال املتنفذين وال أصحاب اجلاه ال بني اخلصوم وأن احلقوق

 سيادة القانوناملطلب الثالث: 

ومن أهم الصفات لدولة سيادة القانون  (Rule of law) هناك الكثري من الصيغ ملفهوم حكم القانون 
القانوين بني صفتني أساسيتني: أن جيمع النظام   ) (Rule by law تطبيق القانون واحلكم ابلقانون وعدم انتقائية

 من أخطر التهديدات لدولة سيادة القانون أن يعتقد طرف ما يف الثقة ابلقانون والتزام القانون إبنصاف املواطنني.
 الدولة سواء مسؤول أو متنفذ أو شخص أن القانون لن يطبق عليه بل على غريه فقط.

ي التصور عن مدى ثقة األفراد يف قواعد اجملتمع يوضح مؤشر سيادة القانون حسب مفهوم البنك العامل
 هبا وال سيما فيما خيص قوة إنفاذ العقود وحقوق امللكية واحملاكم.  وااللتزام

 2016-2002: مؤشر سيادة القانون 10 -5اجلدول رقم 

 فرنسا املغرب تونس اجلزائر الدولة

ROL 1.43 0.17- 0.02- 0.74- قيمة مقدرة 

ROL 89.71 49.43 53.70 26.58 ةمئوي نقطة 

 املصدر: قاعدة بياانت البنك العاملي.

  (ROL) سيادة القانون على ضعف دليلوهو  2.5-حسب البنك العاملي مؤشر سيادة القانون يرتاوح من  
 2002يف اجلزائر للفرتة  متوسط مؤشر سيادة القانون نأ نالحظ القانون.سيادة قوة وهو مؤشر على  2.5+ىل إ

طبعا جيسد مؤشر  اجلوار. قيمة دول وهي أقل بكثري من متوسط 0.74ويف حدود إشارة سالبة  ذو 2016-
(ROL) لتايل إعطاء صورة ، واباقواعد اجملتمع ومدى االلتزام هب التصورات املتعقلة مبدى ثقة االفراد والعمالء يف
علت هذه املعدالت الضعيفة ج ،مستوى الثقة يف احلكومة ومؤسساهتامستوى رأس املال االجتماعي و  نواضحة ع

يف  2016دولة سنة  193من أصل  155املرتبة ابحتالهلا  اجلزائر حتتل مراتب جد متأخرة يف التصنيف العاملي
 1.البنك العاملي مؤشر سيادة القانون الصادر عن

                                       
  / http://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_ruleoflaw:ملزيد من املعلومات حول التصنيف العاملي ملؤشر سيادة القانون أنظر 1

 .3/12/2017 مت االطالع يوم

http://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_ruleoflaw/
http://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_ruleoflaw/
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وهو  2016عن مشروع العدالة العاملي الصادر يف  كما غابت اجلزائر هنائيا عن تقرير سيادة القانون الصادر
تراجع يف مساعي اإلصالحات وضربة موجعة جملهودات الدولة من أجل حتسني صورة مؤسساهتا وزايدة مستوى الثقة 

  1يف االقتصاد.

ف صس املال جبان فاملستثمر سواء احمللي أو األجنيب ال يستثمر أمواله إال يف بيئة تتأر كما قلنا سابقا أن 
د حىت ال خياف على أمواله سواء من السرقة أو االستالء أو عنوقوانينها مبستوايت عالية من الثقة يف مؤسساهتا 

اختاذ ل املستثمر األجنيب قبأو ينظر إليه  هو أول مؤشر قد يسأل عنه مؤشر سيادة القانون. حدوث نزاع تعاقدي
القتصادي ا العقود وهو التفسري قوة إنفاذو حقوق امللكية  محاية درجة ستثمار ألنه يعطي صورة واضحة عنقرار اال

 2عطاء صورة أوضح نتعرض فيما يلي ملكانة حقوق امللكية ومستوى إنفاد العقود يف اجلزائر.إمن أجل  هلذا املؤشر.

 الف ع األول: حقوق امللكية
القتصادية ة امن الناحيضمان حقوق امللكية وتسجيلها بشكل رمسي أمر أساسي كما أشران سابقا، فهو مهم 

تايل زايدة كضمان وابلأو املوثق  امللكية األصل ذو صك  قدرة استعمال ومن الناحية املالية، يتجلعل األصل غري م
 اد وابلتايلاقتصألي ذات القيمة العالية  االقتصادية أهم الثرواتوالعقارات من  إن األرضمعدل الوصول لالئتمان. 

التسجيل و  املسح والقياسعمليات  يفإدارهتا بدون نظام يساعد إذ ال ميكن  ،لوماتتتطلب إدارة فعال ونظم مع
دارة الفعالة لألراضي جزء مهم من محاية حقوق امللكية فكلما  اإلإن صك امللكية.  واستخراج   األراضيتلك  حلدود

الرمسية  ريوغري املوثقة غ ابألصولتلكات مكلف ومعقد يف اإلجراءات كلما زاد التعامل مكان النقل الرمسي للم
 ملكية، وابلتايل زايدة األصول امليتة واحلد من الوصول للتمويل. صكوبدون 

حناول فيما يلي التعرض لتسجيل امللكية، مؤشر جودة إدارة األراضي ومحاية حقوق املستثمرين من خالل 
 دراسة املؤشرات الواردة حول حقوق امللكية يف تقرير منا  األعمال.

يقصد بتسجيل امللكية مجيع اإلجراءات الضرورية الالزمة لقيام : (Registering property) يل امللكيةتسج .أ
ي حىت املشرت  اسمخر، ومن مث نقل سند أو صك امللكية إىل فرد آ مؤسسة أومؤسسة أو فرد بشراء عقار مثال من 

ديدة. كضمان للحصول على قروض ج  هاستعماليتمكن من استخدام هذا األصل يف توسيع النشاط االستثماري أو 
يلعب الوقت والتكلفة الدور األساسي للحكم على سهولة أو تعقد اإلجراءات ومن مث احلكم بفعالية التسجيل من 

 عدمها.

                                       
 law-rule-work/wjp-https://worldjusticeproject.org/our-ملزيد من املعلومات حول مشروع العدالة العاملي ومؤشر سيادة القانون أنظر: 1

. 2016-index-law-rule-index/wjp  .  3/12/2017مت االطالع يوم . 
 ستثمارد االالواقع يقول أن املستثمر األجنيب قبل دخول أي بلد قص طبعا قد يقول البعض أن هذه التقارير غري موضوعية وتنجز ألغراض سياسية إال أن 2

 ستثمار ومستوى الثقة املوجودة يف احلكومة.التقارير ألخذ نظرة أولية حول منا  اال يقوم بقراءة هذه

https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2016
https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index/wjp-rule-law-index-2016
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فيما خيص  2016لسنة  األعمالسهولة دولة مشلها تقرير  189أصل  من 163 الرتبةاجلزائر  حققت 
عملية تسجيل امللكية ونقلها يف اجلزائر تتسم ابلتعقيد،  1لكية بيعا وشراءا.جراءات تسجيل املمتلكات ونقل املإ
إجراءات قانونية لنقل  10 إلجراءات، حيث تتطلب هذه العملية حسب التقرير:التكاليف املرتفعة وكثرة او البطء، و 

حلصول على مستند اأن كما من قيمة األصل،   %7حدود  بتكلفة يفو يوم إلكمال اإلجراءات  55ملكية العقار، و
 7، احلصول على شهادة تبني أن األصل غري مرهون تتطلب ايوم 15ملكية يبني مساحة األرض ومالكه يتطلب 

يف حني جند أن دولة كاإلمارات  2أايم. 3أايم، تقدمي املستندات ذات الصلة ابملوثق واحلصول على أمر الدفع تتطلب 
 3. من قيمة األصل % 0.2تتجاوز يوم ونصف وتكلفة لديها إجرائيني لتسجيل امللكية يف مدة ال 

 .اجلدول التايل يوضح مقارنة بني اجلزائر وبعض الدول

  2016 : إجراءات تسجيل امللكية يف بعض االقتصادايت11 -5اجلدول رقم 

 من قيمة األصل تكلفةال الوقت ابألايم اإلجراءات دولة 190الرتبة من أصل  تسجيل امللكية
 7.1 55 10 163 اجلزائر
 6.1 49 8 85 فرنسا
 5.9 30 5 76 املغرب
 6.1 39 4 86 تونس

 0.2 1.5 2 10 اإلمارات
  :املصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على

. Doing Business Economy Profile 2016: Algeria ).5The World Bank Group (201

.P.12 .ton, DCWorld Bank, Washing 

 وارتفاعرة اإلجراءات وكث ملا سبق تتميز إجراءات تسجيل امللكية يف اجلزائر بعدم الفعالية والتعقيد خالصة
 . وحيتاج لوقت أطول ل احلصول على صك امللكية أمر معقدعمما جيالتكاليف 

مقياس نوعية نظام  يشمل:  (Quality of land administration index) نوعية نظام إدارة األراضي .ب
على  وتسوية النزاعات ةهي: موثوقية البنية التحتية، وشفافية املعلومات، والتغطية اجلغرافيإدارة األراضي مخسة أبعاد 

                                       
  1 The World Bank Group (2015). Doing Business Economy Profile 2016: Algeria. World Bank, Washington, 

DC. P. 46. 

 2 Ibid.  
Doing 6The World Bank Group (201 .(ملزيد من املعلومات أنظر:  .دولة 190من أصل  162 الرتبةحققت اجلزائر  2017تقرير يف  3

business 2017. Equal opportunity for all, Algeria. P .49. . 
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 30إىل  0ح من عاد حيث يرتاو باملتعلقة هبذه األ درجات التقديرفهو جمموع  حقوق امللكية. واملساواة يفاألراضي 
يمة العليا دل على جودة نظام إدارة األراضي يف املقابل الدرجات الدنيا تؤشر على ضعف نقطة، كلما أقرتب من الق

 1موثوقية البنية التحتية، عدم توفر املعلومات للجمهور وعدم شفافيتها، ضعف التغطية اجلغرافية وكثرة مشاكل العقار.
ابملقارنة مع  2016و 2015لسنيت الشكل التايل يوضح درجات تقدير مؤشر نوعية إدارة األراضي يف اجلزائر 

 بعض الدول.

 2016-2015إدارة األراضي يف بعض االقتصادايت نظام : نوعية 16 -5الشكل رقم 

 
 على قاعدة بياانت البنك العاملي. اعتماداطالب املصدر: من إعداد ال

درجات من  7زائر بتحقيق لدرجات دنيا يف حدود الشكل أعاله يبني ضعف نظام إدارة األراضي يف اجل 
درجة كأقصى حد، يف املقابل دول اجلوار حققت معدالت مقبولة مثل املغرب وتونس، يف حني جند دول  30أصل 

على التوايل. حتقيق معدالت مرتفعة هو  20و 24.5مارات حققت درجات مرتفعة ترتاوح بني مثل فرنسا واإل
انت العقار واألرض متاحة للجميع وأبقل جهد وتكلفة من خالل استعمال التكنولوجيات نتيجة العمل على جعل بيا

 بعضها يف: كرف هذا املؤشر يف اجلزائر ميكن ذ احلديثة وقواعد البياانت الرقمية. طبعا هناك أسباب كثرية تبني ضع

  ح الضوئيوجهاز املسالصيغة الرقمية  استعمالعقود ملكية األراضي مازالت حمفوظة يف صورة ورقية دون. 
  عقود امللكية امتيازاتأي أعباء رهون أو  بياانت ملراجعةعدم وجود قاعدة. 
 خرائط قطع األراضي معظمها مازال يف صيغة ورقية. 
 عدم وجود قاعدة بياانت إلكرتونية لتسجيل حدود األراضي، مراجعة املخططات وتقدمي معلومات مساحية. 

                                       
 . property-http://arabic.doingbusiness.org/Methodology/registering: ملزيد من املعلومات أنظر 1

24.5

20

15.5
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2016-2015نوعية نظام إدارة األراضي

http://arabic.doingbusiness.org/Methodology/registering-property
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 يث مازالت الكثري من األراضي ويف مناطق حضرية اليت حبوزة االفراد أو ضعف مؤشر التغطية اجلغرافية ح
القطاع اخلاص غري مسجلة بصورة رمسية يف سجل األرض، والبعض األخر متنازع عليها مما سبب مشكل العقار 

 األسعار بشكل كبري. وارتفاعوظهور املضارابت يف هذا السوق 

مما  لكية واحلدوداملنية التحتية لضمان جودة املعلومات حول إذن هناك ضعف كبري على مستوى موثوقية الب
 ةاوانزاعات حول األراضي وعدم املسيولد عدم وجود شفافية املعلومات وعدم توفرها للجمهور، وهذا ما يؤدي إىل 

أو  اداتهللعقارات واستغالهلا بدون شمما أدى إىل تفاقم ظاهرة املنازعات واالحتالل غري العقالين  ،أمام امللكية
  ملكية.عقود 

ن تعرضنا إلجراءات تسجيل امللكية ونوعية إدارة األراضي نستعرض فيما يلي مؤشر محاية حقوق أبعد 
 امللكية.

نحاول س ،هناك مؤسسات عديدة هتتم بدراسة مؤشرات سيادة القانون وحقوق امللكية :امللكيةحقوق محاية  .ج
كية وهو املعروف مبؤشر حقوق املل ية وصحيفة وول سرتيت جورانلمؤسسة الرتاث األمريكالتعرض لكل من مؤشر 

الذي يعرف مبؤشر  (Property Right Alliance)منظمة من مؤشر احلرية االقتصادية، ومؤشر  جزء فرعي
 حقوق امللكية الدويل.

مؤسسة الرتاث لى إحصائيات عمت االعتماد : (Property rights index)امللكية مؤش  حقوق  .1ج.
هذا األخري  االقتصادية،فيما خيص مؤشر احلرية  دولة 178مشل  ألمريكية وصحيفة وول سرتيت جورانل، والذيا

طورات املتعلقة بعني االعتبار الت أيخذيعطي صورة عامة عن منا  االستثمار يف أي اقتصاد الذي مشلهم التقرير، إذ 
اإلجيابية أو  ورةيعكس الصاحلقوق، فهو  واحرتامالقانون ابملعوقات اإلدارية والبريوقراطية وتفشي الفساد وسيادة 

. سوف نركز هنا فقط على مؤشر حقوق ورأس املال االجتماعي يف اجملتمع الثقةالسلبية عن البلد وابلتايل مستوى 
  .امللكية ودرجة محايتها

تعين الدنيا  حيث الدرجات 1درجة. 100إىل  0مؤشر محاية حقوق امللكية عبارة عن درجات ترتاوح من 
األخرين  ةمقاضا ليس لألفراد احلق يفو أين تعود مجيع املمتلكات للدولة  وال حتميها، ظر امللكية اخلاصةأن الدولة حت

ومة، حقوق امللكية اخلاصة حممية من قبل احلكالدرجات العليا تعين أن يف حني . احلق يف الوصول للمحاكم وال

                                       
يف  ةوأسرتاليا املراتب اخلمسة األوىل، بينما احتلت كوراي الشمالية املرتبة األخري ، نيوزلندا، سويسرا سنغافورةهونغ كونغ،  حققت 2017حسب تقرير  1

 rights-http://www.heritage.org/index/property: رظملزيد من املعلومات أن  محاية احلقوق امللكية واحلرية االقتصادية.

http://www.heritage.org/index/property-rights
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ستالء واملصادرة الكل عمليات ا  اخلاصة ضدامللكية حيمي القضاء و وسرعة،  القضائي يفرض العقود بكفاءة النظامو 
 1.هنائيا امللكيةال يوجد فساد ونزع و  ،غري القانونية

 يف اجلزائر. 2016إىل غاية  2000لشكل املوايل يوضح درجات مؤشر حقوق امللكية من سنة ا

 2016-2000ق امللكية يف اجلزائر : مؤشر حقو 17 -5الشكل رقم 

 
 -Heritage-مؤسسة الرتاث األمريكيةانت اإعتمادا على بي طالبمن إعداد ال املصدر:

  

حيث بلغ املتوسط  ،2016إىل غاية  2000سنة  ذن مؤشر حقوق امللكية عرف ثالث درجات منأنالحظ 
. حناول األن توضيح ما تعنيه 2016سنة ليرتاجع إىل أدىن قيمة  2000درجة أبعلى قيمة سنة  30.88حدود 

 الدرجات الثالثة احملققة.
  درجة وهي تعين أن نزع امللكية ممكن ولكن يف حدود ضيقة،  50بلغ مؤشر حقوق امللكية  2000سنة

 .إضافة إىل أن النظام القضائي غري فعال ويتميز ابلبطء والتأخري
 كان مؤشر  2015إىل غاية  2001سنة  ذمن(PRI) درجة، أي أن محاية املمتلكات  30ود يف حد

 .ضعيفة، نظام قضائي يفتقر للكفاءة والسرعة، وابلتايل نزع امللكية أمر ممكن
  مما يدل على تراجع املعدل أين أصبحت امللكية تتمتع حبماية ضعيفة، درجات  2016درجة سنة  25حتقيق

ات الدولة أين يصبح ق يف مؤسسثستثمر األجنيب ال يعالية من الفساد وافتقار النظام القضائي للكفاءة وابلتايل امل
 التحكيم هو القاعدة ونزع امللكية أمر شائع أو مقدار التعويض ال ميثل القيمة احلقيقية لألصل.

                                       
1 Miller, T., Kim, A. B. (2017). 2017 Index of economic Freedom. Washington DC: The Heritage Foundation. 

Available from: https://www.heritage.org/index/pdf/2017/book/index_2017.pdf. P.20. 
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هو مؤشر تصدره : (The International Property Rights Index) حقوق امللكية الدويل مؤش . 2ج.
 1فرعية: ثالث مؤشراتيتألف من  )Property Rights Alliance(ة منظمة التحالف من أجل حقوق امللكي

ة. املؤشر الفرعي للبيئة القانونية والسياسية، املؤشر الفرعي حلقوق امللكية املادية، واملؤشر الفرعي حلقوق امللكية الفكري
ستوى األقوى يف واليت تعكس امل 10م من صفر إىل لحقوق امللكية يف كل دولة على س هذا املؤشر مستوى فنيص

مع، ا املؤشر أنه ابإلضافة لقياس مدى استقاللية القضاء وثقة السكان بقواعد اجملتذما مييز ه حقوق امللكية ومحايتها.
فكرية، قوة قوانني محاية امللكية المستوى  ،للملكية اخلاصة، وتعقيد تسجيل امللكيةيتناول كذلك احلماية القضائية 

 السائدة.ما ونسبة القرصنة براءات االخرتاع يف بلد 

دولة مشلها املسح  128عامليا من أصل  108يف املرتبة  2016خر مسح للمنظمة يف آجاءت اجلزائر يف 
 2دولة من الشرق األوسط ومشال إفريقيا.  81من أصل  16والرتبة 

 مع بعض الدول. اجلزائر ابملقارنة يف 2016مؤشر حقوق امللكية العاملي لسنة  قيمةاملوايل يوضح اجلدول 
 2016 لسنة  الدول وبعض اجلزائر يف الدويل امللكية حقوق مؤشر: 12 -5اجلدول رقم 

 اإلمارات قطر  افرنس املغرب  تونس اجلزائر الدولة
IPRI 4.1 4.8 5.3 7.3 7.4 7.4 

اعتمادا على:  طالباملصدر: من إعداد ال  
https://www.internationalpropertyrightsindex.org/countries . 

ول عربية يف املقابل جند د، اجلواردول أعاله أن اجلزائر حققت أضعف معدل ابملقارنة مع  دولما يوضحه اجل
يؤشر على ضعف  4.1عامليا. فاملعدل  20يق الرايدة عربيا والرتبة مثل قطر حققت معدل مرتفع مسحها هلا بتحق

ة وضعف قوانني فكريمحاية حقوق امللكية املادية وتعقد إجراءات التسجيل إضافة إىل ضعف محاية حقوق امللكية ال
 .(Copyright Protection)االخرتاع وارتفاع معدالت القرصنة محاية براءات 

  (Enforcing contracts)ودالف ع الثاين: إنفاذ العق
ى تنفيذ جناح القضاء يقاس مبد. إن إنفاذ العقودقوة االقتصادي لسيادة القانون هو  تفسريلخر لاآلالوجه 

محاية احلقوق فعال و  ، أو ما يعرف إبنفاذ القانونوفعليا اقعياأحكامه وجتسيد القواعد القانونية املكتوبة و  واحرتام

                                       
1Lavy,  C.  (2016).The International Property Rights Index 2016. Available from: 

https://s3.amazonaws.com/ipri2016/IPRI+2016+Full+Report.pdf.  P.5. 
 . ملزيد من املعلومات أنظر:يف دول مشال افريقيا والشرق األوسط 14عامليا والرتبة  106تراجعت اجلزائر إىل الرتبة  2017يف أخر تقرير  2

https://www.internationalpropertyrightsindex.org/countries  . 20/02/2018مت  االطالع  يوم. 

https://www.internationalpropertyrightsindex.org/countries
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts
https://s3.amazonaws.com/ipri2016/IPRI+2016+Full+Report.pdf
https://www.internationalpropertyrightsindex.org/countries
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، فكل الدول والدساتري هلا قواعدها القانونية لكن ليس كل الدول يف مستوى واحد من تطبيق وليس قوال وفقط
 وإنفاذ القانون.

يف حالة  قالعقود على أساس أن العقد هو الضامن واحلافظ للحقو  ذالدولية مبؤشر إنفا املؤسسات اهتمت
ية أعتمد منهج الدويل الذيأهم هذه املؤسسات جند البنك  خالف أو عدم القدرة على السداد،حدوث أي نزاع أو 

و ما أ العقود تعتمد على مجع البياانت من خالل استقصاء سنوي آلراء القضاة واحملامني إلنفاذحساب معدل  يف
الدول تائج لبياانت مراجعة النو انني املرافعات املدنية والتجارية دراسة قو وذلك من خالل  يف اجملال، يعرف ابملختصني

مدى االقرتاب  عن طريق فرز ت على مؤشر إنفاذ العقوداييتم حتديد ترتيب االقتصاد. أفضل املمارسات واختيار
 1مها:حمورين رئيسيني ، هذا األخري قسم إىل مؤشر إنفاذ العقود منمن احلد األعلى لألداء 

 نزاع جتاري لح يةفعال. 
 مؤشر نوعية اإلجراءات القضائية. 

حيث تبىن البياانت  ،الوقت املستغرق وتكلفة النزاع: تقاس فعالية حل نزاع جتاري من خالل نازاع جتاري لة حيفعال .أ
ة أقل كلما  طبعا كلما كان الوقت املطلوب حلل النزاع والتكلف .حول الوقت والتكلفة مبتابعة تطور نزاع بيع جتاري

قرر فيها املدعي ي اللحظة اليت وحيسب منسجل املدة الزمنية ابألايم ي لوقتالعقود. ا وفعال إلنفاذان األداء جيد ك
ظار وتشمل هذه املدة األايم اليت تعقد فيها جلسات الدعوى وفرتات االنت الدفع.رفع دعواه أمام احملكمة وحىت حلظة 

 2.من قيمة املطالبة سب كنسبة مئويةحت، يف حني التكلفة فيما بينها

ؤسسات، هنا يلعب فراد أو املإجيابية كثرية سواء على مستوى األإن تسوية املنازعات التجارية بفعالية له أاثر 
اءة وشفافية احملاكم كف  ،القضاء ونظام احملاكم الدور املهم يف تفسري قواعد السوق ومحاية احلقوق املالية واالقتصادية

لما يدرك األفراد واملؤسسات أن مبقدورهم االعتماد على احملاكم فات جتارية جديدة، تشجع على بناء ومد عالق
والقضاء يف حل أي نزاع جتاري أو تسوية فشل عميل على دفع مستحقاته من خالل تنفيذ األحكام سريفع من 

ة وحل النزاعات تسويمعدالت الثقة يف بيئة األعمال. طبعا سرعة اإلجراءات وتكاليفها هلا دور مهم يف عمليات ال
خاصة للمشاريع الصغرية واجلديدة، هذه األخرية قد ال متلك املوارد الالزمة والكافية ملواصلة النشاط والبقاء يف 
السوق ريثما يتم احلصول على حكم قضائي وتنفيذه. السؤال املطروح ما مدى كفاءة عملية حل نزاع جتاري بواسطة 

                                       
 .20/12/2017مت االطالع يوم .  contracts-http://arabic.doingbusiness.org/Methodology/enforcing: ملزيد من املعلومات أنظر 1
واع من دوالر أمريكي. ويتم فقط تسجيل ثالثة أن 5000يف املائة ضعف متوسط الدخل القومي للفرد أو  200تعادل  قيمة املطالبة تفرض أهنا 2

 ذ احلكم، ومتوسط أتعاب احملاماة.التكاليف، هي: الرسوم القضائية، وتكاليف إنفا

http://arabic.doingbusiness.org/Methodology/enforcing-contracts
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 45يوم و 630انت اجملمعة من تقارير منا  األعمال يستغرق إنفاذ العقود يف اجلزائر وفقا للبيا اجلزائر؟احملاكم يف 
 1من قيمة املطالبة. %19.9إجراء بتكلفة تصل إىل 

 الالزم وتكاليف إنفاذ العقود. املدةاجلدول التايل يعطى أكثر تفاصيل حول 

  اجلزائر يف جتاري نزاع لح وتكلفة مدة: 13 -5اجلدول رقم 

 التكلفة نسبة مئوية من قيمة املطالبة الوقت ابألايم

 8.1 أتعاب احملامني 21 اإليداع

 7.4 تكاليف الرسوم القضائية 390 احملاكمة وإصدار احلكم

 4.4 رسم اإلنفاذ 219 إنفاذ احلكم

 19.9 اجملموع 630 اجملموع

  :املصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على 

The World Bank Group (2016).Doing business 2017. Op cit. P.86. 

 من خالل الشكل املوايل. 2016إىل غالية  2004ميكن توضيح تطور معدل إنفاذ العقود يف اجلزائر مند 

2016-2004 اجلزائر يف العقود إنفاد مؤشر تطور: 18 -5الشكل رقم 

 
Source:http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=doing-business. 

Seen on: 12/10/2017. 

 

                                       
مت االطالع . contracts-es/algeria#enforcinghttp://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomi: ملزيد من املعلومات أنظر 1
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 55.49 (Distance to Frontier) 1نتيجة املسافة إىل احلدودت بلغإذ  مؤشر اإلنفاذنالحظ حتسن 
 189من أصل  106الرتبة ، هذا ما مكن اجلزائر من احتالل 2004سنة  50.81بعدما كانت  2016سنة 

  2016.2 املسح سنةدولة مشلها 

 . اجلدول التايل يوضح مقارنة مؤشر إنفاذ العقود بني اجلزائر وجمموعة من الدول

 .الدول بعض يف العقود إنفاذ مؤشر: 14 -5اجلدول رقم 

 فرنسا االمارات تونس املغرب اجلزائر الدولة

 73.04 71.14 59.33 62.34 55.49 ىد األعلاملسافة على احل

 395 495 565 510 630 الوقت

 17.4 20 18.5 25.2 19.9 التكلفة

 :على اعتماداطالب املصدر: من إعداد ال

The World Bank Group (2016).Doing business 2017. Op cit. 90. 
هذا ما يقود املبينة أعاله و  ائر مقارنة ابلدولاجلز من اجلدول أعاله يالحظ املدة الطويلة حلل نزاع جتاري يف 

 .إىل التساؤل عن أهم األسباب. أحد أهم األسباب نوعية اإلجراءات القضائية وبطئها

لة من ابعتماد سلسمدى قيام الدولة ما  يقيس مؤشر نوعية اإلجراءات القضائية: نوعية اإلج اءات القضاريةب.
استعمال  مدىهي: هيكل وإجراءات احملاكم، إدارة القضااي،  جماالت أربعة يفنظام احملاكم  املثلى يفاملمارسات 
والوساطة  ات كالتحكيمالنزاعاحملاكم، واآلليات البديلة لتسوية يف احملاكم أو ما يعرف أبمتتة  األجهزة اآلليةاحلاسوب و 

دة فعالية وكفاءة العمليات درجة كحد أعلى واليت تعين زاي 18مثال. ترتاوح قيم هذا املؤشر من صفر درجة إىل 
 3.القضائية وسرعتها يف حل النزاع التجاري

                                       
وتراوح نتيجة  العقود.مثال وأداء الدولة األفضل يف العامل يف إنفاذ  ما اجلزائر( املسافة بني األداء احلايل لدولة DTFيقيس أسلوب املسافة إىل احلدود ) 1
: ملزيد من املعلومات أنظر دود"، أو الدولة األفضل أداء ."احل 100، حبيث متّثل نتيجة الـ100من صفر إىل  DTFالـ

frontier-to-http://francais.doingbusiness.org/data/distance . 
  لها املسح دون التغري يف األداء.دولة مش 190من أصل  102الرتبة  اجلزائر إىلتقدمت  2017يف سنة  2
 . contracts-http://arabic.doingbusiness.org/Methodology/enforcing: ملزيد من املعلومات أنظر 3

http://francais.doingbusiness.org/data/distance-to-frontier
http://arabic.doingbusiness.org/Methodology/enforcing-contracts
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بطء اإلجراءات  يؤشر على، وهذا ما 2016، 2015درجة سنة  5.5حقق مؤشر نوعية اإلجراءات يف اجلزائر 
وخاصة ت اءارفع الفاعلية وتسريع اإلجر املمارسات املثلى يف نظام احملاكم من أجل  عدم استعمالوعدم فاعليتها. إن 

 يف إدارة القضااي وأمتتة احملاكم وذلك من خالل:

 ال توجد قوانني تنظم احلد األدىن حلاالت التأجيل أو استمرارية الدعوة. 
  إلكرتوين إلدارة القضااي ميكن القضاة ابحملكمة املختصة االستعانة به واالطالع على القوانني،  نظامال يوجد

 .على املستندات عطالإرسال اإلخطارات للمحامني واالو 
 دة درجة تعقد القضااي ومناقشتها، امل القضااي توضحاحملاكمة ضمن أساليب إدارة  قبلمؤمترات  عدم عقد

 .الزمنية املفرتضة للمحاكمة، إمكانية التسوية أو وجود آليات بديلة لفض النزاع
  ونيا داخل احملاكمرت إليداع الشكوى إلك خمصصةعدم وجود منصة. 
 م خمصص إلخطار املدعي عليه من خالل الوسائل أو الرسائل اإللكرتونيةال يوجد نظا. 
   ونيا سواء من خالل برانمج خاص أو من خالل اخلدمات البنكية رت إلك احملكمةعدم القدرة على دفع رسوم

 .على شبكة اإلنرتنتأو 
  رب ل اجلرائد اليومية أو ععلى األحكام الصادرة من احملاكم احمللية من خال االطالععدم قدرة األفراد على

 موقع احملكمة.

طبعا هذه املمارسات ضرورية وتزيد يف درجة نوعية اإلجراءات القضااي من خالل عملية التسريع، وشفافية 
املعلومات وإاتحتها للجمهور وابلتايل زايدة ثقة األفراد يف قوة القانون ومؤسسات الدولة وخاصة املستثمر األجنيب، 

 إجراءات حل النزاعات التجارية وزايدة تكلفتها.  بطءفيها يؤدي إىل  املمارسات واملضي عدم اعتماد هذه

 الشكل املوايل يوضح مؤشر نوعية اإلجراءات القانونية ابملقارنة مع بعض الدول.

 .ابملقارنة مع بعض الدول  القانونية اإلجراءات نوعية: 19 -5الشكل رقم 

 
Source: The World Bank Group (2016).Doing business 2017. Op cit. P. 87. 
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اجلزائر حققت أضعف درجة يف مؤشر نوعية اإلجراءات القضائية إلنفاذ العقود مقارنة بدول  نالحظ أن 
وتفسري ذلك  ،ؤشرعن املابلوسائل التكنولوجية احلديثة اجلوار، نالحظ كذلك غياب بند إدارة القضااي وأمتتة احملكمة 

 استخدام وسائلو أمتتة العمل العمل القضائي. فكما هو معروف  التكنولوجية يفالوسائل  ستخدامال الغياب الكلي
 اإلجراءات خالل عالية يف العملية وموثوقيةجراءات يؤدي إىل السرعة يف واإل التقنية احلديثة يف عملية التقاضي

افية واحملافظة إضافة إىل حتقيق مبدأ الشفإىل النطق ابحلكم وتنفيذه، سها مراحل سري الدعوى القضائية منذ أتسي
 ا.من خالل حفظها الكرتوني وخاصة التجارية والعقارية على الواثئق املتعلقة ابلدعاوى

خالصة ملا سبق خنلص إىل أن هناك فجوة مؤسساتية تؤثر سلبا على قوة املؤسسات الداعمة واملكملة يف 
 تتلخص يف:سلبا على مستوايت التطور املايل  االقتصاد وتؤثر

 ضعف قناة تكيف القوانني مع املتغريات احلديثة ومتطلبات العوملة. 

 وابلتايل  ،تعقد بعض اإلجراءات القضائية يؤثر سلبا على عملية التقاضي وجيعلها أقل كفاءة وفعالية
 .على تبسيطها وجعلها أكثر فعالية ضرورة العمل

  ريبةو ك شرية هو الضامن الرئيسي الستقاللية القضاء جيعل قضية االستقاللية حمل قضية رئيس اجلمهو. 

  دليل على وجود إجراءات تنظيمية معقدة تؤثر سلبا على رايدية األعمال ضعف مؤشر سيادة القانون
 .وترفع من معدالت الفساد

 ضعف تصاد واحلكومة ويضعف محاية حقوق امللكية وإنفاذ العقود مما يزيد من معدالت الشك يف االق  
 الرأس املال االجتماعي.معدالت 
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 خالصة الفصل
رير أنه هناك حتسن يف بعض املؤشرات وخاصة منذ حت وجدانمن خالل دراسة مستوى التطور املايل يف اجلزائر 

روض جم القحقابل هناك ضعف كبري يف بعض املؤشرات وخاصة التمويل، لكن ابمل وإصالح نظامسوق القرض 
وهذا  ،(QM/GDP)املوجهة للقطاع اخلاص وحجم القطاع املايل من خالل مؤشر أشباه النقد إىل الناتج احمللي 

نظام ككل، والذي ترجم بشكل كبري يف مستوايت الشمول املايل الضعيفة وخاصة من جانب الما أثر سلبا على 
سات الكبرية ة ابالعتماد على متويل احلكومة واملؤسعرض خدمات التمويل واليت أكدت النظرة الضيقة للبنوك اجلزائري

ملختلف شرائح  ات الوصوليأو التمويالت السياسية يف إطار برامج دعم الشباب دون التوسع على حساب اسرتاتيج
وابلسعر  همن عامل اخلدمات املالية والتمويل وتوفري اليت مت إقصائها اجملتمع ودعم قواعد اهلرم واستقطاب الشرائح 

 عقول. امل

طبعا سيطرة الدولة وارتفاع معدالت الرتكز وسياسات اإلنقاذ املتكررة أثر سلبا على نظام احلوافز، كما أن 
س مال مقبولة وسيولة  أعدالت ر مباعتماد اجلزائر على املداخيل النفطية أثر سلبا على أبعاد التطور املايل فنجد بنوك 

 ومرتبط حبجم املداخيل ظريفاملايل ، كما أن استقرار النظام لالقتصاد نوحةكبرية يف املقابل ضعف كبري يف القروض املم
 النفطية، وهذا ما جيل التنمية املالية يف اجلزائر مرتبطة بلعنة املوارد وضعف التنوع االقتصادي.

وغياب ضعف  كبرية، وابلتايلوجود فجوة مؤسساتية  لنا ما فيما خيص مستوى التطور املؤسسايت فتبني أ
ناة التكيف ، فجمود النظام القانوين ابلتايل ضعف قؤسسات املكملة والداعمة اليت توفر احلوافز على حتمل املخاطرامل

وصناعة القوانني، كما أن ضعف معدالت سيادة القانون والذي جتسد يف ضعف  محاية امللكية اخلاصة وإنفاذ 
ة النظم املالية وم تعمل املؤسسات القوية على زايدة فعالي، فكما هو معلالعقود يؤثر سلبا على مستوايت التطور املايل

ات الطابع ذ معدالت االستثمارات طويلة األجل حتملها من خالل زايدة يفعلى حتويل املخاطر للذين يرغبون 
 ساعدالدور األساسي يف ذلك، يف املقابل ختلف املؤسسات ال ي ومحاية احلقوق االبتكاري، هنا تلعب العقود املالية

 وزايدة معدالت التقلب االقتصادي. اعلى حتمل وتنويع املخاطر بل يعمل على تعظيمه
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 متهيد
لي قياس أتثري نحاول فيما يس ،بعد ما مت تشخيص القطاع املايل وحتديد مستوى التطور املايل واملؤسسايت

 2016إىل غاية  1980التطور املايل على النمو االقتصادي من خالل القيام بدراسة قياسية للفرتة املمتدة من 
ة على حتريك ودفع عجلة النمو االقتصادي خالل فرت وهذا من أجل اختبار قدرة اهليكل املايل البنكي اجلزائري 

 الدراسة.
ناتج أتثري مؤشرات التطور املايل يف نصيب الفرد احلقيقي من الوقياس مستوى دراسة ب نقومعلى هذا األساس 

د مث حناول كذلك التعرض لتأثري مؤشرات التطور املايل يف نصيب الفر  ،اإلمجايل كمؤشر للنمو االقتصادي الكلي
 إزالة أثر الريع البرتويل. هذا من أجلقيقي من الناتج احلقيقي خار  قطاع ارحمروقات و احل

جلزائرية االتحويل املايل وقدرة املؤسسات املالية  دراسة معدلمن خالل  بعد ذلك نتعرض لقضية مهمة جدا
جل كمؤشر ويل طويل األمعدل التم ، إضافة إىل دراسةمنتجةحقيقية إىل استثمارات  السائل على حتويل االدخار

 على معدل التخصيص األمثل للموارد يف االقتصاد اجلزائري حنو املشاريع االبتكارية.
يف األخري حناول حتديد نقاط الضعف والقوة املوجود يف نظام التمويل وحماولة بناء سناريوهات تعمل على 

 يك النمو املستدام.زايدة فعالية القطاع املايل يف التأثري على القطاع احلقيقي وحتر 
 إذن يتناول هذا الفصل النقاط التالية:

 .املبحث األول: تقدمي متغريات النموذ  ودراستها وصفيا
 .املبحث الثاين: دراسة أتثري مستوى التطور املايل يف النمو االقتصادي

  املبحث الثالث: قنوات االنتقال وسبل تفعيلها.
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 ريات النموذج، حتليل وصفيتقدمي متغاملبحث األول: 
من أجل بناء النموذ  القياسي البد من تقدمي متغريات الدراسة وحماولة فهم وحتديد طبيعة العالقة والتفاعالت 

أهم  ديدحتاملوجودة بني هذه املتغريات. لكن قبل ذلك أردان التعرض لعوامل اإلنتا  يف االقتصاد اجلزائري من أجل 
 على هذا األساس قسمنا هذا املبحث إىل املطالب التالية: مصادر النمو يف اجلزائر.

 .املطلب األول: عوامل اإلنتا  ومناذ  النمو يف االقتصاد اجلزائري            
 .منوذ  الدراسة وحتليل البياانت وصفيا تمتغريااملطلب الثاين:             

 اجلزائر مناذج النمو يفو  اإلنتاجعوامل املطلب األول: 
ول فيما يلي التعرض رحمددات النمو يف االقتصادي اجلزائري من خالل التعرض ملسارات النمو والتنمية حنا

 ددات النمو.وحمهم النماذ  املتبعة أو 

 النمو والتنمية يف اجلزائر الفرع األول: مسارات
 ميكن تقسيم مناذ  التنمية يف اجلزائر كما يلي:

ة سياسة الصناعات املصنعة مركزة على أمهية املؤسس اجلزائر ل  اعتمدتمن خال والذي: الذاتيةمنوذج التنمية .أ
لطاقة والصناعات اارحمروقات، و االقتصادية العامة يف تنفيذ وحتقيق استثمارات ضخمة يف كل من احلديد والصلب، 

دة الصناعية الكثيفة عهذه املرحلة وفيما خيص النمو كانت تراهن على األاثر اخلارجية اإلجيابية للقاالبرتوكيماوية. 
االعتماد املطلق على إيرادات ارحمروقات ساعد على حتقيق معدالت عالية من طبعا  على ابقي فروع االقتصاد.

الفلسفة مل تستمر يف الثمانينات، فمن جهة مت العدول عن سياسة الصناعات املصنعة وحصول  هذهاالستثمار، 
هة أخرى اخلدمايت وبناء البنية التحتية، ومن ج حنو القطاعالتوج  تغري جدري يف السياسة االقتصادية من خالل 

ازين وعدم املو  يف العجزجتسد  االقتصادي الذيبدأت بوادر االهنيار  ارحمروقات أينوتراجع أسعار  1986أزمة 
يف  ،ان كبريك  حجم االستثماراتاملالحظ أن  .واملؤسسات العامة القدرة على توفري املوارد املالية لتمويل االقتصاد

عوائق و از التأخر يف اإلجنو نتيجة مشاكل وضعف أداء املؤسسات العامة  املستوى وهذااملقابل النتائج كانت دون 
 التسيري املركزي. اإلدارة وبريوقراطية

وتراجع أسعار ارحمروقات بدأت بوادر االهنيار االقتصادي من خالل العجز وعدم القدرة  1986مع أزمة 
 :بــــهذه املرحلة ، حيث متيزت وارد املالية لتمويل االقتصادعلى توفري امل

 ونصيب الفرد من الناتج احلقيقي اخنفاض معدالت منو الناتج ارحملي اإلمجايل. 
 تزايد العجز يف ميزانية الدولة وتفاقم املديونية اخلارجية وتكلفتها. 

 .ارتفاع معدالت التضخم والبطالة 
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زائرية إىل اللجوء للمؤسسات الدولية والدخول يف اتفاقيات مع صندوق هذه الظروف دفعت ابحلكومة جل
النقد الدويل والبنك العاملي من خالل اعتماد برامج التعديل اهليكلي واالستقرار االقتصادي واليت عرفت إبصالحات 

 اجليل األول الناجتة عن اجتماع واشطن وتطبيق البنود العشرة.

بعد سنتني من انتهاء برامج اإلصالحات اهليكلية عملت احلكومة اجلزائرية : ويةمرحلة العودة للربامج التنم.ب
على وضع برامج تنموية طموحة كانت هتدف من ورائها لتخفيف تكلفة اإلصالحات املنجزة حتت وصاية املؤسسات 

و والتنمية نتيجة نمعلى اجلبهة االجتماعية، وتدارك كذلك التأخر احلاصل يف مسارات ال واليت كانت مكلفة الدولية
شرعت اجلزائر يف اتباع سياسة ميزانية  2001الظروف األمنية والسياسية اليت عرفتها يف فرتة التسعينيات. فمنذ 

توسعية قصد دعم النمو عرب ختصيص موارد مالية معتربة نتيجة التحسن املستمر ألسعار ارحمروقات الدولية والوفرة 
 دت هذه السياسة يف برامج استثمارية ضخمة. املالية من العملة الصعبة.  جتس

 1الربانمج أهداف طموحة متثلت يف: هلذااجلزائرية احلكومة  رصدت: سياسات دعم النمو.ج
  املعيشة وتطوير األداء االقتصادي من خالل زايدة االستثمار يف الرأمسال البشري مثل  مستوايتحتسني

 .ذلك على أداء عنصر العمل عكاسناو التعليم، حتسني السكن، والتنمية ارحملية 
  ،تطوير املنشآت األساسية من خالل إعطاء أمهية كربى لقطاع البنية التحتية واملنشآت األساسية مثل النقل

 ، السدود، ...البناء
  از املناطق الصناعية يف مناطق اجلنو  واهلضا  العليا وعصرنة الوحداتاالقتصادية مثل اجن التنميةبرامج 

 .لعمومية، التوج  حنو االستثمار يف القطاع الفالحي والتنمية الريفيةالصناعية ا
 وعصرنة اإلدارة االقتصادية ومكافحة  حتسني اخلدمات العمومية وبرامج تطوير االتصاالت احلديثة

 .السلوكيات البريوقراطية وإضفاء الطابع الالمركزي على القرار من أجل ضمان خدمة عمومية جيدة
 ر املنتج ارحمدث للثروة ومناصب العمل الدائمة.تشجيع االستثما 

 7خصص ل  حوايل  2004إىل غاية  2001، هو خمطط ثالثي من برانمج دعم االنعاش االقتصادي .1ج.
مليار دوالر، وذلك بعد إضافة مشاريع جديدة وإجراء إعادة التقييم ملعظم  16مليار دوالر ليصبح فيما بعد حوايل 

كان هذا الربانمج يهدف إىل مكافحة الفقر، خلق مناصب شغل وحتقيق التنمية ارحملية من   املشاريع قيد التنفيذ.

                                           
. جملة 2015-2005رتة تقييم حصيلة برامج وخمططات التنمية يف اجلزائر: دراسة اقتصادية خالل الف .(2017حممد انصر ) ،مشري ؛الشريف، بقة1

 . http://giem.kantakji.com/article/details/ID/1120#.WfKu71XibIU: االقتصاد اإلسالمي العاملية. موجودة يف

http://giem.kantakji.com/article/details/ID/1120#.WfKu71XibIU
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خالل تعزيز الطلب الكلي وتدعيم املشاريع املنتجة اليت ختلق الثروة وتوفر مناصب عمل مستقرة، إضافة إىل تطوير 
 1القطاع الفالحي، وحتفيز املؤسسات االقتصادية وإعادة بناء البنية التحتية.

سياسة املشاريع الكربى تواصلت نتيجة التحسن املستمر يف أسعار ارحمروقات الدولية والنتائج اليت حققها 
 املخطط الثالثي األول، حيث دعمت اجلزائر اسرتاتيجيتها لإلنعاش االقتصادي بربانمج تكميلي لدعم النمو.

 حيث قدرت 2009إىل غاية  2005 عبارة عن خمطط مخاسي من سنةالنمو،  لدعم التكميلي الربانمج .2ج.

 اجلارية التقييم للمشاريع إعادة عمليات إضافة بعد ،مليار دوالر 114حبوايل  ل  املخصصة األولية املالية االعتمادات

مليار دوالر. يف هذا الربانمج مت مواصلة  130األخرى جتاوز هذا الربانمج حدود  اإلضافية التمويالت وخمتلف
 %40معيشة السكان والتنمية البشرية من خالل ختصيص مبالغ ضخمة قدرت يف حدود  سياسات حتسني ظروف

 2من ميزانية الربانمج.

حيث خصص ل   2014حىت 2010املخطط اخلماسي الثاين من  االقتصادي، النمو توطيد برانمج .3ج.
 3 دوالر.مليار  155حوايل 

خلق تصاد هبدف تدعيم النشاطات املنتجة للثروة و إن برامج اإلنعاش هي عبارة عن برامج دعم تقدم إىل االق
القيمة املضافة املوفرة ملنصب الشغل وخاصة املستقرة وتدعيم اخلدمات العمومية يف جمال الري واملنشآت القاعدية 

طبعا نتيجة التأخر يف مسار التنمية كانت السلطات اجلزائرية تربر انتها  سياسة اإلنعاش  4والتنمية ارحملية.
ن األهداف إخصصات املالية الضخمة اليت ضخت يف النشاط االقتصادي قصد بعث حركية االستثمار والنمو. وامل

املعلن عنها قبل بداية برامج اإلنعاش كانت جد طموحة، لكن بعد عملية التنفيذ أثريت عدة تساؤالت حول النتائج 
كيف مع رة اجلهاز اإلنتاجي على االستجابة والتارحمققة يف مقابل املبالغ املنفقة. من جهة أخرى أثريت مسألة قد

ويل مثل إضافة إىل مسألة التنوع والتنافسية. كما أن مسألة مت ،املتطلبات املتزايدة سواء االستهالكية واالستثمارية
هذه السياسات يطرح قضية استدامة النتائج على املديني املتوسط والطويل ووفرة األموال يف ظل حدوت أي صدمة 

 جية حمتملة.خار 

                                           
. جملة األكادميية للدراسات االجتماعية 2010-2000االقتصادي املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة  (. دراسة تقييم  لسياسة االنعاش2013نبيل ) ،بوفليح 1

. efault/files/article%20bouflih.PDFchlef.dz/drupub/sites/d-http://www.univ: موجودة يف .53-42، (9واإلنسانية. العدد )
  .43ص.

 املرجع نفس . 2
 يف:موجودة  .160-147(، 10)العدد  الباحث.جملة  .النمو وأثرها على(. سياسة اإلنعاش االقتصادي يف اجلزائر 2012حممد ) ،مسعي 3

st.dz/en/article/568https://www.asjp.ceri . .147ص .  
ا، العدد تونس. جملة مشال افريقي– املغر -اجلزائر(. اإلصالحات والنمو االقتصادي يف مشال افريقيا، دراسة مقارنة بني 2009) حاكمي، بوحفص 4
 . 15. ص. 1-24(، 7)

http://www.univ-chlef.dz/drupub/sites/default/files/article%20bouflih.PDF
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/568
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بررت احلكومة إطالق هذا الربانمج ابلنتائج ارحمققة من الربامج السابقة، ، 2019-2015 . الربانمج اخلماسي4ج.
حيث مت حتقيق معدالت منو كانت هلا أاثر إجيابية على الوضعية االجتماعية وابلتايل ضرورة االستمرار لتحقيق النمو 

 حتقيق األهداف التالية: مليار دوالر وكان يهدف إىل 280 املستدام. يف هذا الربانمج خصص حوايل
  7وحتقيق معدل منو يف حدود  اإلمجايلمواصلة النمو يف الناتج ارحملي%. 
 تنويع االقتصاد وزايدة الصادرات خار  قطاع ارحمروقات. 
 خلق مناصب شغل دائمة. 
  معدالت الشمول املايل ورفع  املؤسسات، زايدةحتسني مناخ األعمال من خالل تبسيط إجراءات إنشاء

  .تمويلمعدل االاتحة املالية واحلصول على ال

ابلتايل املراهنة و اجلزائر من العملة الصعبة منح للجزائر فرصة متويل استثمارات ضخمة  حتياطياخالصة القول 
 املولدةلقطاعات امتنوع وتنافسي، وكان هذا واضح يف مواصلة االستثمارات العمومية يف و على بروز اقتصاد قوي، 

أولتها  الفالحة والصناعة، إضافة إىل األمهية الكبرية اليتو األشغال العمومية، و للثروة ومناصب الشغل مثل املنشآت، 
هذه الربامج للتنمية االجتماعية والبشرية وحتسني ظروف املعيشة وخاصة التعليم والصحة.  يف املقابل كانت النتائج 

لة أن عدم القيام بتقييم موضوعي حلصيلة املخططات السابقة رغم النتائج اهلزي كما  عات.التوقضئيلة مقارنة حبجم 
 أبقى على نفس وترية االنفاق.

طبعا سياسة دعم النمو من خار  امليزانية والتوسع يف االنفاق حسب املبدأ الكينزي يتطلب شروط نوجزها  
 فيما يلي:

  ئل الالزمة لزايدة الطاقة اإلنتاجية والقدرة على القيام الوسا االقتصاديةجيب أن تتوفر يف املؤسسات
 .مبعىن أن تكون هناك مرونة عالية لإلنتا  ابلنسبة للطلب جديدة، ابستثمارات
  يف حالة العكس الزايدة يف الطلب نتيجة سياسة دعم الطلب سوف سرتادلإلأال يكون هناك ميل كبري ،

جز الكية النهائية أو على املواد األولية املستوردة، وهذا ما يؤدي إىل عتؤدي إىل الزايدة يف الطلب على سلع االسته
 .يف امليزان التجاري

 بد أن تكون  ال ، حبيثاالقتصادية للمؤسسة وأمهية وجود املؤسسات الداعمة واملكملة ةيالبيئة التمكين
ة الصغرية املؤسسات وخاص ومن مت حتسن تنافسية األعمال،فرصة رايدية وتوفر  منفتحة وداعمة على االبتكار

 واملتوسطة.

من خالل إلقاء نظرة عن املخططات السابقة جند أهنا تصب يف نفس املقاربة وذلك من خالل التوسع يف 
تصاد. لكن لب الكلي وابلتايل حتريك وإعطاء دفعة قوية لالقطاالنفاق وفق التصور الكينزي، طبعا اهلدف حتفيز ال

ودة ومل تكن كما كان متوقع هلا وتفسري ذلك يعود: أوال، ضعف وحمدودية القدرة يف املقابل النتائج كانت حمد
االستيعابية للمؤسسة اجلزائرية واالعتماد الكبري على املؤسسات األجنبية يف إجناز املشاريع وابلتايل ضعف التأثري 
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بادرة وأتثري ذلك مما قيد احلوافز واملعلى الطلب الداخلي وخاصة العائالت. اثنيا، التسيري اإلداري لالقتصاد اجلزائري 
  على املنافسة واالبتكار. سلبيا

صاد اجلزائري يف االقتاإلنتا  من أجل معرفة وحتديد اآلاثر اإلجيابية حناول التعرض لتطور مصادر أو عوامل 
 وخاصة خالل فرتات دعم النمو والتوسع يف االنفاق.

 النمو اإلنتاج ومصادر الفرع الثاين: عوامل 
فيما يلي نتعرض  واإلنتاجية،اليد العاملة و  ،تمثل يف رأس املالتقلنا يف الفصل األول  اإلنتا  كماعوامل طبعا 

إىل  1990ة فرتة املمتدة من سنالحسب توفر البياانت املوجود خالل ذلك هلذه ارحمددات يف االقتصاد اجلزائري و 
 ددات النمو. طبعا اهلدف من هذا التحليل معرفة أهم حم. 20161غاية 

  2016-1990: عوامل النمو يف االقتصاد اجلزائري 1 -6اجلدول رقم 
 2016-2010 2009-2001 2000-1990 الفرتات 

 1.47 3.80 3.42 (%GDP)نسبة النمو 

 2.00 3.00 1.55 (L)العمل 

 1.42 2.32 0.90 (Quantity)كمية العمل 

 0.58 0.69 0.66 (Quality)نوعية العمل

 0.74 1.62 2.45 (K)رأس املال 

*ICTK 0.03 0.07 0.06 
**NICTK 0.71 1.56 2.40 

 1.26 -0.82 -0.59-  (TFP)اإلنتاجية

 املصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بياانت:

http://www.conference-board.org/data/economydatabase/ 

*(ICT).Information and Communication Technologies (ICT). 

**Non-ICT Investment 

وحمددات النمو يف اجلزائر، العمل والذي ينقسم إىل كمية اليد العاملة أو اإلنتا  اجلدول أعاله يوضح عوامل 
عية العمل أو ما يعرف إبنتاجية العامل. رأس املال وبدوره جند رأس املال املستثمر يف بقوة العمل ونو  يعرفما 

ة يف اإلنتاجية الكليأما ارحمدد الثالث فيتمثل  ،(NICT)ورأس املال املادي  (ICT)املعلومات وتكنولوجيا االتصال 
 للعوامل. 

 ترتبط أمهية القوى العاملة املوجودة يف االقتصاد بـ:: .العملأ
 النمو الدميغرايف أو السكاين وابلتايل ارتفاع عدد األيدي العاملة. 

                                           
 .9019منذ قاعدة البياانت على االحصائيات  القتصارركزان على هذه الفرتة نظرا  1

http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
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  إنتاجية العمل، رغم ثبات معدل التشغيل، أدى ذلك إىل زايدة حجم  زادتإنتاجية عنصر العمل، فكلما
 . وابلتايل النمو اإلنتا 

 د هام للنموكمحدكمية العمل  سياسات االقتصادية حنو  لالتوج  الكبري لأعاله نالحظ من اجلدول 
من قيمة النمو ارحمققة خالل الفرتات الثالثة على التوايل،  1.55، 3، 2معدالت حيث حققت  ،االقتصادي

، الفالحة شغال العموميةحيث لعبت اليد العاملة املكثفة واملشغلة يف القطاعات ذات كثافة اليد العاملة كاأل
ملستوى مل دون اااملقابل جند نوعية العمل أو إنتاجية العيف  ،الدور املهم يف معدالت النمو ارحمققة واخلدمات
 املطلو .

تثمار يف ن االسإيعترب من حيث مدى توفره وتراكم  من ارحمددات األساسية للطاقة اإلنتاجية،  :رأس املال.ب
 التكوين الرأمسايل عن طريق زايدة اإلنفاق االستثماري يعزز من اإلمكانيات اإلنتاجية لالقتصاد.

نالحظ التحسن احلاصل يف رأس املال خالل فرتات برانمج اإلنعاش االقتصادي وخاصة يف الفرتة  طبعا
فرتة بهذه الفرتة عرفت طبعا  ارحمقق.من قيمة النمو  2.45إىل  1.62معدل ، فمن 2016-2010املمتدة من 

تيجة الوفرة ن للنمو يف اجلزائر دعم النمو ابالستثمارات العمومية، حيث لعب رأس املال املادي الدور احلاسم كمحدد
الكبري ف ، يف املقابل نالحظ الضعضخمةاملالية اليت مكنت احلكومة اجلزائرية من ضخ أموال والقيام ابستثمارات 

 يف رأس املال التكنولوجيا واالعالم.

لكلية لباقي العوامل املفسر، يعرف ابإلنتاجية اغري  يف منوذج  التنموي ابلباقي سولو  أطلق علي :التطور التقين.ج
دل ن هذا املعأاملالحظ  س املال واليد العاملة.رأعدا  ارحمددة للنمو ما العوامل األخرى يتمثل يف إسهامات ووه

كان   القتصاداحقق معدالت سالبة حىت يف فرتات برانمج اإلنعاش االقتصادي والذي عرف ضخ أموال كبرية يف 
هذه األموال مل تعمل على رفع أداء االقتصاد ومل تعمل على  املالحظ أنتنافسي. و اهلدف منها بناء اقتصاد قوي 

إدخال أساليب تقنية جديدة أو وسائل إنتاجية حديثة ميكن من خالهلا زايدة اإلنتا  ابلنسبة لكل وحدة من 
 املدخالت.

 االنتاجالفرع الثالث: مسامهات عوامل 
ول التايل النمو االقتصادي نقدم اجلداإلنتا  وابلتايل  زايدة ملعرفة مسامهة كل عنصر من العناصر أعاله يف

 والذي هو عبارة عن ملخص للجدول أعاله بقراءة خمتلفة.
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 2016-1990: مسامهات عوامل االنتا  يف النمو خالل الفرتة 2 -6 رقم اجلدول
 (%الوحدة: نسبة مئوية )                                                                   

 2016-2010 2009-2001 2000-1990 الفرتات 

 100 100 100 نسبة النمو 

 136 79 45 (L)العمل 

 26 61 96 كمية العمل

 19 18 40 نوعية العمل

 50 43 72 (K)رأس املال 

ICTK 2 2 2 

NICTK 48 41 70 

 86 -22 -17-  (TFP)اإلنتاجية

 صدر: من إعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بياانت:امل

board.org/data/economydatabase/-http://www.conference 

 
 التالية:ملالحظات من اجلدول أعاله ميكن اخلرو  اب

  إىل %79 إىل %136 التنموي فمن معدل النموذ  يفربة معت نسبالعاملة حيث حققت اليد كثافة 
فعة جدا  . طبعا هذه املسامهات مرتهي مسامهة العمل يف النمو ارحمقق خالل الفرتات الثالثة على التوايل 45%

رية ساعدت السياسات املعتمد من قبل احلكومة اجلزائف، وتوضح مستوى اخللل املوجود يف النموذ  التنموي اجلزائري
وعلى هذا األساس جند أن معظم مناصب الشغل  ،التشغيلقبل ى ذلك من خالل برامج دعم الشبا  وعقود ما عل

املالحظ حتقيق هذه النسب ولو على حسا  اإلنتاجية، ف الوفرة املالية مكنت من إضافة إىل أن ،مؤقتة وليست دائمة
إىل نسبة  2000-1990خالل الفرتة  %40أن نوعية العمل كانت يف اخنفاض مستمر فمن معدل مسامهة بـ 

حمققة بذلك معدل اخنفاض حبوايل النصف خالل فرتة  2016-2010خالل الفرتة  %19مسامهة ال تتجاوز 
  برامج اإلنعاش ودعم النمو.

إن إنتاجية عنصر العمل مرتبطة برأس املال البشري، هذا األخري هو خمزون املعارف واملؤهالت املدجمة يف روح 
لقوى العاملة، فالرتبية، التعليم، التكوين واكتسا  اخلربات يساعد العمال على رفع اإلنتا  يف ظل ثبات وأايدي ا

وهذا ما يطرح التساؤل حول حجم االستثمارات يف هذا اجملال فاملالحظ أن  هناك  1.حجم الرأمسال املادي املستعمل
شرية  أوىل أهداف برامج اإلنعاش هو التنمية البأموال ضخمة توج  لقطاع الرتبية، التعليم والصحة حيث من بني

                                           
1
  David Begg et autres, op cit, p .294. 

http://www.conference-board.org/data/economydatabase/
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جاوز الرتبية، التكوين والتعليم العايل لكن يبدو أن هذه االستثمارات مل تتوخاصة قطاع س مال البشري أوتطوير الر 
 يف النمو ارحمقق.جدا  املنخفضةالعمل لغة الكم وإال كيف ميكن تفسري نسبة نوعية 

  ال املاديرأس امل وخاصةكثافة رأس املال)NICT(K، ل بضخ أموااملالية مسحت للحكومة اجلزائرية  فالوفرة
 يف الفرتة الثالثة. خالل %70ضخمة يف االقتصاد. نسبة مسامهة رأس املال املادي كانت كبرية حيث بلغت نسبة 

ى التجديد وهذا يوضح ضعف مستو ICT(K(املقابل ضعف كبرية فيما خيص االستمارات يف املعلومات والتكنولوجيا 
-2010حيث مل تتجاوز نسبة مسامهة هذا العنصر خالل الفرتة  ،اجلزائريواالبتكار على مستوى االقتصاد 

، مبعىن أخر النمو يف اجلزائر ورغم ضخامة األموال املستثمرة وهي نسبة تكاد تكون منعدمة %2حدود  2016
  لالتصال تبقى نسبة املسامهة بعيد اجلديدة وجياتوالتكنول العلمي بتطوير البحث اخلاصة والتجهيزات يف اهلياكل

 كل البعد عن االستعمال الكفء والفعال.

  جيعل مسألة االستثمار يف االبتكار من خالل  ما الثالثة وهذاخالل الفرتات  سالبةعوامل اإلنتاجية الكلية
بتكار عامل االبداع واال ةمراعا برامج دعم النمو مسالة مطروحة وبشدة.  فمن أجل حتقيق النمو املستدام ال بد من

وحتقيق شروط رايدية األعمال. إن التوج  حنو االنفاق وبشدة دون مراعاة لعامل الفاعلية والكفاءة أدى إىل حتقيق 
مال  نفاق رأسإوابلتايل تطرح مسألة مضاعف االستثمار يف اجلزائر حيث يتم  ،وبكثري معدالت أقل من املتوقعة
 . للحصول على أموال أقل

الكبرية لكمية اجند أن النمو يف اجلزائر هو منو توسعي يعتمد على الزايدة وخالصة ملا سبق على هذا األساس 
 .لعوامل اإلنتا  وابألساس على اليد العاملة املشغلة يف القطاعات ذات كثافة العمالة ورأس املال الكثيف

أتثري التطور ى مستو راسة القياسية وحماول دراسة بعد التطرق لعوامل اإلنتا  ومناذ  التنمية ننتقل األن للد
 ، حيث متيزت بداية الفرتة ببداية اإلصالحات املالية.2016-1980 الفرتة االقتصادي خاللاملايل يف النمو 

 منوذج الدراسة وحتليل البياانت وصفيا متغريات املطلب الثاين: 
غريات مي توصيف هلا، فيما يلي نقوم بعرض متمن أجل بناء منوذ  جيب تقدمي متغريات هذا النموذ  وتقد

 الدراسة مث حماولة كشف العالقات املوجودة بينها من خالل عمل حتليل وصفي هلا.
 الفرع األول: متغريات النموذج

لي اجلدول التايل يوضح لنا املتغري التابع، طبعا من أجل ذلك استعملنا نصيب الفرد من الناتج ارحم: .املتغري التابعأ
لناتج نصيب الفرد من ا مت استعمالاحلقيقي كمؤشر للنمو االقتصادي، ومن أجل عزل أثر ارحمروقات  مجايلاإل

 احلقيقي خار  قطاع ارحمروقات.
ونصيب الفرد من  PC(GDP(ميكن توضيح تطور مؤشر نصيب الفرد من الناتج ارحملي اإلمجايل احلقيقي 

 من خالل الشكل التايل.PCHH(GDP(ت ارحمروقا قطاعالناتج اإلمجايل احلقيقي خار  
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 2016-1980خالل الفرتة  PCHHGDPومؤشر  PCGDP: مؤشر 1 -6 رقم الشكل
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1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

GDPPC GDPPCHH 
 :املصدر: من إعداد الطالب اعتمادا على

  (GDPPC)قاعدة البنك العاملي فيما خيص:  -

 .(GDPPCHH)وطين لإلحصائيات. فيما خيص: قاعدة بياانت الديوان ال -
طبعا حصلنا على نصيب الفرد خار  قطاع ارحمروقات من خالل الناتج الوطين مطروح من  حصة قطاع 

قسمة  احلقيقية مثللحصول على القيم  2010ارحمروقات، النتيجة قمنا بقسمتها على املؤشر العام لألسعار لسنة 
 ف السنة للحصول على نصيب الفرد.ة على عدد السكان يف منتصالنتيج

عرف  2000سنة  قبلاحلقيقية: من الشكل أعاله ميكن اخلرو  مبالحظتني فيما خيص نصيب الفرد ابلقيم 
عرف  2000شب  استقرار لكال املؤشرين من خالل حصول نقصان أو زايدات طفيفة عرب السنوات، بعد سنة 

نتيجة الصدمة اليت  2009ليرتاجع سنة  2008احلقيقي حىت زايدة معتربة فيما خيص نصيب الفرد من الناتج 
أين بدأ يف االخنفاض. طبعا الشكل أعاله يوضح أثر أسعار  2014ليعاود االرتفاع حىت  ،عرفتها أسعار النفط

قيقي خار  نصيب الفرد من الناتج احلخيص أما فيما  النفط على نصيب الفرد ومن مث على معدل النمو االقتصادي.
 .2000 اليت تلت سنةارحمروقات فعرف زايدة مستمرة خالل الفرتة قطاع 

 اجلدول أعاله يوضح املتغري التابع والتوصيف املناسب ل .
 : توصيف املتغري التابع يف النموذ 3 -6 رقم اجلدول

 التوصيف املتغري التابع
 PCDPG نصب الفرد من الناتج اإلمجايل احلقيقي

 PCHHGDP نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل احلقيقي خار  قطاع ارحمروقات

 املصدر: من إعداد الطالب. 



 قياس أتثري التطور املايل يف النمو وحتليل قنوات االنتقال..........لسادس: .................الفصل ا
 

271 

 

مت توضيحها يف الفصل اخلامس وأهم التطورات احلاصلة فيها، فيما يلي نوضح  : (FD).مؤشرات التطور املايلب
 فقط توصيف هذه املتغريات.

 يف النموذ  (FD): توصيف مؤشرات التطور املايل4 -6 رقم اجلدول

 التوصيف (FD) األساسياملتغري 
 M2/GDP حجم النظام املايل    السائلة أوملوجودات ا

 QM/GDP نسبة أشباه النقد إىل الناتج ارحملي

 Private نسبة القروض للقطاع اخلاص إىل الناتج ارحملي 

 Tactif  إمجايل األصولأصول البنوك التجارية إىل

 Depot حجم الودائع إىل الناتج ارحملي

 املصدر: من إعداد الطالب.

واليت  جلزائراهي املتغريات الداخلة يف النموذ  واليت تعترب من أهم حمددات النمو يف : .املتغريات املساعدةج
  السابقة. استعملت يف الكثري من الدراسات

يقصد ب  اإلنفاق على حيازة السلع االستثمارية اجلديدة  :(INV, (% GDP)) لثابتا .نسبة تراكم رأس املايل1ج.
 .البناء حتت اإلنشاء عمالأإضافة إىل كل التجديدات والتحسينات اليت جتري على السلع الرأمسالية القائمة زائد قيمة 

ر من االستثمار وميثل هذا العنصيعد التكوين الرأمسايل الثابت املكون الرئيسي لالستثمار يف أي كيان اقتصادي 
تدفقا يضاف إىل رصيد رأس مال اجملتمع ويشمل االنفاق على شراء سلع رأس مالية كاآلالت واملعدات وهي سلع 
تستخدم يف إنتا  سلع أخرى وحتقيق قيمة مضافة، إضافة إىل االستثمار يف املباين والعقارات واألجهزة املختلفة يف 

هنا جاءت أمهية اعتماد التكوين الرأمسايل الثابت كأحد املؤشرات على مدى جناح أي اقتصاد من  ،العملية اإلنتاجية
  يف جذ  رؤوس األموال لالستثمارات.

عرفت اجلزائر ارتفاع إيرادات امليزانية املتأتية من ارحمروقات وابلتايل تشكيل  2010حىت  2001انطالقا من 
 ي.ساعد على احلفاظ على مستوى عال من االستثمار العموم مماخزينة العامة خمزوانت معتربة من االدخارات املالية لل

: ميثل درجة تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي وأحد أهم (GOV, (% GDP)). االنفاق احلكومي 2ج.
ة من أهم لبرتوليا اإليراداتوخاصة العامة  تعترب اإليرادات، السياسات املستعملة لدعم النمو االقتصادي يف اجلزائر

 العوامل ارحمددة حلجم االنفاق احلكومي يف اجلزائر.
 إىل دعم وإنعاش النمو التنموية اهلادفةيف تطبيق حزمة من الربامج  2001 اجلزائرية سنةبدأت احلكومة 

 دية وحتقيقالقاعخالل االستثمار يف خمتلف القطاعات قصد سد النقائص املسجلة يف اهلياكل  االقتصادي من
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طبعا ما يالحظ على حجم االنفاق أن  متيز بعدم   يف االقتصاد العاملي. االندما االقتصادي وزايدة  التكامل
إىل حوايل   1980سنة  %27 فمنإذ أترجح بني الزايدة والنقصان عري سنوات الدراسة  ،االستقرار يف الزايدة

داد االئتماين  االستع واتفاقيةديل ، بعد هذه السنة عرفت اجلزائر إصالحات هيكلية وبرامج تع1993سنة  41%
خالل املرحلة اليت تلت اإلصالحات عرف حجم  فاق، نإلاوتطبيق شروط املؤسسات الدولية وابلتايل تراجع حجم 

وبداية تطبيق سياسات اإلنعاش   االنفاق تزايد نتيجة اإلصالحات املالية، رفع األجور والرواتب والنفقات االجتماعية
تل االنفاق احلكومي ارحمرك األساسي لتطوير االقتصاد وتدوير عجلة التنمية  خاصة مع الطفرة ين أحأاالقتصادي 

حيث  ،وابلتايل أصبح االنفاق القناة األساسية لتوزيع اإليرادات النفطية اهلائلة اليت دخلت إىل خزينة الدولة ،البرتولية
 ن وقطاع الفالحة.التحتية، قطاع السكن الرتبية  والتكويأخدت االستمارات العمومية يف الزايدة بشكل كبري يف البنية 

من حجم  %59حبوايل   1981، أعلى معدل حتقق سنة  2000: قبل سنة (Trade).مؤشر التجارة3ج.
الناتج ارحملي اإلمجايل، إن إتباع  اجلزائر منوذ  الصناعات املصنعة والذي يتطلب ضخامة املواد األولية واآلالت 

املواد  اسرتادو حيث كان النموذ  التنموي مبين على تصدير النفط سرتاد، ايل ضخامة فاتورة االواملعدات وابلت
من أجل التوطني الصناعي، إضافة إىل ضخامة اسرتاد املواد الغذائية. بعد ذلك عرف هذا املعدل اخنفاضا  داتواملع

فطية وابلتايل تراجع الواردات. نتيجة تراجع املتحصالت الن %23حدود  يف 1986ليصل إىل أدىن معدل سنة 
 2000بعد ذلك عرف زايدة مضطربة وغري مستقرة حسب الظروف الداخلية واخلارجية، لكن انطالقا من سنة 

دوالر يف األسواق الدولية وابلتايل حتقق إيرادات برتولية  100عرف زايدة كبرية نتيجة جتاوز أسعار البرتول عتبة 
ليرتاجع بعد   %70لواردات بشكل كبري وغري مربر ليصل هذا املعدل إىل حدود يف زايدة فاتورة ا تضخمة سامه

 . 2016-2010خالل الفرتة  %62ذلك  ويستقر بعد ذلك ابملتوسط يف حدود  
ية، يف أسعار النفط يف األسواق العامل وارتفاعطبعا التحسن كان دائما مدعوما بتحسن اإليرادات النفطية  

مؤشر  لصدمة النفطية كذلك، إذن فزايد الريع البرتويل تعطي مساحة كبرية لتحسنابئما مرتبط املقابل الرتاجع كان دا
 التجارة والعكس صحيح.

املالحظ على معدالت التضخم خالل فرتة الدراسة أن  ميكن التمييز بني ثالث مراحل  :(INFL).التضخم 4ج.
وهي معدالت مرتفعة  %9ملتوسط يف حدود أين كانت معدالت التضخم اب 1989أساسية، مرحلة ما قبل سنة 

نتيجة عدم قدرة العرض الكلي على مسايرة الطلب الكلي، إضافة إىل كلفة االستثمار اليت كانت مرتفعة. بعد ذلك 
 %17حدود  1990عرفت هذه املعدالت ارتفاع كبري مما أفقد االقتصاد اجلزائري التوازانت الكلية حيث بلغ سنة 

، هذا ما حتم على اجلزائر الدخول 1996-1990خالل الفرتة  %25حيث حقق ابملتوسط  ليستمر يف االرتفاع
ن خالل التقييد م ، وذلكيف إصالحات هيكلية واالستعانة ابملؤسسات الدولية قصد حتقيق االستقرار االقتصادي

فاض لتصل إىل حدود خنلتبدأ معدالت التضخم يف اال ،على االنفاق وتثبيت األجور ومراقبة التحويالت االجتماعية
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. بعد ذلك بدأت يف االرتفاع نتيجة زايدة االنفاق العام وزايدة االستثمار العمومي وبرامج اإلنعاش 2000سنة  1%
سنة  ضخمية ليصلتتسبب يف ظهور ضغوط  األجور، ممافائض السيولة يف البنوك اجلزائرية وزايدة  النمو وبروزودعم 
 .%6.4إىل حدود  2016

 .والتوصيف املناسب هلا تايل يوضح لنا املتغريات املساعدة املستعملة يف النموذ اجلدول ال
 : توصيف املتغريات املساعدة يف النموذ 5 -6 رقم اجلدول

 التوصيف ات املساعدةاملتغري 
 INV مسامهة إمجايل تكوين رأس املال الثابت يف الناتج ارحملي اإلمجايل

 GOV نسبة االنفاق احلكومي 

 Trade ناتج ارحملي اإلمجايلنسبة الصادرات والواردات إىل ال

 

 INFL نسبة التضخم 

 املصدر: من إعداد الطالب

 التحليل الوصفي الفرع الثاين:
طة بني يمن أجل فهم العالقات املتداخلة بني متغريات النموذ  حناول فيما يلي كشف عالقة االرتباط البس

وابقي املتغريات، طبعا ميكن بعد ذلك إسقاط بعض املتغريات اليت نراها تضعف من قوة املتغري التابع ؤشرات م
 .النموذ 

 :النمو االقتصادي ومؤشرات التطور املايل.أ
 اجلدول التايل يوضح مصفوفة االرتباط البسيط بني متغريات الدراسة.

 : االرتباط البسيط بني املتغري التابع وابقي املتغريات6 -6 رقم اجلدول

 M2/GDP QM/GDP Private Depot Tactif املتغريات 

PCGDP  0.29*  

(0.07)  

0.58***  

(0.0002)  

0.89***  

(0.000)  

0.58***  

(0.0001)  

-0.93***  

(0.000)  

HH PCGDP  43.0***  

(0.007)  

0.55*** 

(0.0004)  

0.90*** 

(0.000)  

0.63***  

(0.000)  

-0.89***  

(0.000)  

         .Eviewsاملصدر: خمرجات برانمج    
 على التوايل. %1، %5، %10*/**/*** تبني مستوى  املعنوية عند:  
 .(P. value)القيم بني قوسني توضح قيمة   

 يلي: يوضح اجلدول قيمة معامالت االرتباط بني متغريات الدراسة، من اجلدول أعاله نالحظ ما
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 النظام  ارحمروقات وحجمضعيف بني نصيب الفرد من الناتج احلقيقي خار   ارتباطرجة د
، يف حني  مل تكن العالقة   معنوية بني نصيب الفرد من الناتج الكلي وحجم النظام  (M2/GDP)املايل
 .(M2/GDP)املايل
  بني مؤشرات النمو االقتصادي  متوسطة ومعنوية ارتباطدرجة)PCHH, GDPPC(GDP   ونسبة

 .أشباه النقد
 سليب ومعنوي بني نسبة مؤشر أصول البنوك التجارية إىل إمجايل أصول البنوك التجارية والبنك املركزي  ارتباط

 .ومؤشرات النمو االقتصادي
 .عالقات إجيابية ومعنوية بني مؤشرات النمو االقتصادي مؤشر القروض اخلاصة، مؤشر الودائع 

 على حجم النظام املايل من خالل الرتكيز على:ه الدراسة ذهعلى هذا األساس سوف نركز يف 
  حجم أشباه النقد(QM/GDP)  هذا املؤشر بدل من مؤشر ابستعمالحيث ينصح العديد من الدراسات 

(M2/GDP) ألن حجم كبري من الكتلة النقدية متداولة خار  النظام البنكي وابلتايل يصبح مؤشر 
M2/GDP) ( جم النظام املايل ويستبدل  ال ميثل مستوى تطور ح(QM/GDP). 

  القروض اخلاصة وهو مؤشر أستعمل يف الكثري من الدراسات ويكاد يوضح العمق املايل ومستوى التطور
 املايل يف أي اقتصاد.

 .حجم األصول لوجود عالقة سلبية على غري املؤشرات األخرى 

 نموذجاملتغريات األخرى لل .ب
قات يوضحها اجلدول العال ذهبباقي متغريات النموذ ، هاملتغري التابع  عالقةطبيعة حناول فيما يلي معرفة 

 املوايل:
 : عالقة املتغري التابع مع املتغريات املفسرة7 -6 رقم اجلدول

 INV GOV trade INF متغريات الدراسة

PCGDP  0.60*** 
(0.0001) 

0.42*** 
(0.0093) 

0.64*** 
(0.000) 

-0.46*** 
(0.004) 

HH PCGDP  0.71*** 
(0.000) 

0.56*** 
(0.0003) 

0.42*** 
(0.0096) 

-0.34** 
(0.034) 

 .Eviewsاملصدر: خمرجات برانمج 
 على التوايل. %1، %5، %10*/**/*** تبني مستوى  املعنوية عند: 

 .(P. value)القيم بني قوسني توضح قيمة 
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 اجلدول أعاله يوضح:
 النمو االقتصادي الكلي والنمو االقتصادي خار  ارحمروقات ومتغريات  واملعنوية بني اإلجيابيةات العالق

 .نفاق احلكومي ومعدل االنفتاح التجارياإل االستثمار،الدراسة املتمثلة يف معدل 

 .العالقة السلبية بني مؤشرات النمو ومعدل التضخم 

لدراسة  فيما يلينتقل نري التابع واملتغريات املفسرة أو املستقلة، بعد حتليل طبيعة العالقات املوجودة بني املتغ
 هذه السالسل وحتديد درجة تكاملها. استقراري 

 متغريات الدراسة ةاستقراريدراسة الفرع الثالث: 
وجودة بينها، على طبيعة العالقات امل مت التعرفبعد أن و  ،سالسل زمنية مؤشرات يف هيئة مبا أننا نتعامل مع

 واملتمثلة يف دراسة درجة تكامل السالسل الزمنية. التوصيفقل اآلن إىل مرحلة مهمة من ننت

احندار لنا  قدمي الوحدة اليتعلى جدر  الحتوائهاكما هو معروف تتسم السالسل الزمنية بعدم االستقرار 
 املها. السلسلة ومعرفة درجة تك ةاستقراريوهلذا وجب دراسة  زائف ومشاكل يف التحليل القياسي،

طريقة  وابلتايل حندد ،زمين أو بدون  اجتاهن كانت السالسل حمل الدراسة ذات إطبعا من املهم جدا معرفة 
ومركبات تعرف  (Trend Stationary)زمين تعرف   اجتاهيف السالسل الزمنية توجد مركبات ذات  .ستقرارهاا

 (Differency Stationary) .1 مين ز  واجتاهلوحدة يف حالة وجود قاطع وجود جدر ا ابختبارطبعا سنقوم
الزمين معنوي أو غري معنوي مث ننتقل للقاطع وأخريا بدون قاطع. من أجل التعرف على  االجتاهوحناول معرفة هل 

كي فولر املوسع دي اختباراألول هو  ابستعمال اختبارين،درجة تكامل املتغريات األساسية يف النموذ  سوف نقوم 
)ADF, y Foller(Augmented Dicke  بريون -فليبس  اختبار، والثاين), PPPiroune -(Phillips.2  

 واجتاهومع قاطع  (constant)بدون قاطع، مع قاطع  الوحدة:جدر  الثالث الختبارطبعا أخد احلاالت 
 .(Trend)زمين 

ارحمسوبة  (t)ن  قيمة تقبل الفرضية إذا كا الوحدة،السلسلة هبا جذر  H)0( العدم:خيتربان فرضية  اناالختبار 
.  tabluet  ≥q(t(، أي ملا   فليبس بريونأو  فولر-اجلدولية املوجودة يف جدول ديكي (t)أكرب من أو تساوي  قيمة 

 3.%5، أي أكرب من إذا مل تكن معنوية (P. value)و من خالل قيمة أ

 

                                           
على الزمن يف حني الثانية تستقر من  احندارها، األوىل تستقر من خالل حتديد DSو TSعادة ما يتم التفرقة يف دراسة استقرارية السلسلة الزمنية بني 1 

 خالل عمل الفرق األول أو الفرق الثاين.
2 Bourbonnais, R. (2015). Économétrie : Cours et exercices corrigés. (9 édition).Paris: Dunod. P. 249.  
3 Ibid. 
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 التابعة حتليل اجلدر الكامن للمتغريات .أ
 جدر الوحدة للمتغري التابع اختبارات: 8 -6 رقم اجلدول

 ADF PP 
 قاطع وإجتاه قاطع بدون قاطع قاطع وإجتاه قاطع بدون قاطع  التابعة  املتغريات 

PCGDP 1.52 

(0.9661) 

-0.3260 

(0.9111) 

-1.8716 

(0.6481) 

1.5242 

(0.9661) 

-0.4150 

(0.8960) 

-1.8719 

(0.6481) 

 CPGD∆ -4.4948 

(0.000) 

-4.6739 

(0.0006) 

 -4.5031 

(0.000) 

-4.6852 

(0.0006) 

 

HHGDP 1.6909 

(0.9757) 

-0.0478 

(0.9474) 

-1.4866 

(0.8152) 

2.5781 

(0.9969) 

0.7560 

(0.9918) 

-1.1648 

(0.9028) 

HH cPGD∆ -2.534 

(0.0128) 

-3.1031 

(0.0355) 

 -2.4642 

(0.0153) 

-3.1286 

(0.0335) 

 

 .Eviewsدر: خمرجات برانمج املص
 حالتني:اجلدول أعاله يوضح 

 كانت   ثحي العدم يةعند املستوى أين تشري النتائج إىل عدم إمكانية رفض فرض االختبار ،األوىل(P. 

Value)  أي  قبول   ،%5أكرب من(H0)  وذلك لوجود جذر الوحدة يف كل من) PC(GDP و)HHPC(GDP.    
وجود بعند املستوى  يةر نكتفي يف دراسة االستقرا وابلتايل ،معنويمل يكن  الزمين جتاهاالكما أن كل من املتغريين 

 القاطع وبدون .

 السلسلة  األول أصبحتعند أخد الفرق  ،الثانية)PCGDP∆(  بوجود 5%مستقرة عند مستوى معنوية 
وهي  وبدون قاطع. فكانت معنوية عند القاطع )∆HHCPPGD(  أخد السلسلة نفس الشيء عند. بدون قاطع و 
ند أخد الفرق األول، أي مستقرتني ع نستنتج أن السلسلتني . ومن فليبس بريون اختبار استعمالعند  النتيجةنفس 

 . (I(1))أن املتغري التابع متكامل من الدرجة األوىل 

ألن لتحديد درجة ابعد حتديد درجة تكامل املتغري التابع ننتقل : التطور املايل ؤشراتب.حتليل اجلدر الكامن مل 
 .)مؤشرات التطور املايل( تكامل املتغري األساسي

 التطور املايل ملؤشرات اختبارات جدر الوحدة : 9 -6 رقم اجلدول

 ADF PP 
 واجتاهقاطع  قاطع بدون قاطع واجتاهقاطع  قاطع بدون قاطع التابعة   املتغريات 

QM/GDP -1.8955 

(0.0562) 

-1.7143 

(0.4157) 

-1.7058 

(0.7280) 

-2.4572 

(0.0155) 

-1.7977 

(0.3757) 

-1.6752 

(0.7415) 

QM/GDP∆ 

 

 

-4.4031 

(0.0001) 

-4.7117 

(0.0006) 

-4.8592 

(0.0022) 

 -5.3383 

(0.0001) 

-6.6494 

(0.0000) 
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Private -1.4180 

(0.1416) 

-0.0771 

(0.9414) 

-2.8161 

(0.2053) 

-1.4464 

(0.1347) 

-0.0207 

(0.9475) 

-2.8187 

(0.2045) 

Private∆ -4.6109 

(0.0001) 

-5.0290 

(0.0005) 

-5.0499 

(0.0026) 

-4.6106 

(0.0001) 

-5.0290 

(0.0005) 

-5.0499 

(0.0026) 

Tactif 0.2486 

(0.7527) 

-0.7418 

(0.8232) 

-2.2425 

(0.4529 

0.08 

(0.7040) 

-0.9542 

(0.7588) 

-2.4996 

(0.3264) 

Tactif∆ -4.3658 

(0.0001) 

-4.3522 

(0.0015) 

-4.2011 

(0.0111) 

-4.1806 

(0.0117) 

-4.3422 

(0.0016) 

-4.1806 

(0.0117) 

 .Eviewsاملصدر: خمرجات برانمج 
 من اجلدول أعاله ميكن اخلرو  مبا يلي:  
  حدة عند مستوايت لوجود جدر الو  العدم وذلكالتطور املايل تشري النتائج إىل قبول فرضية  ملؤشراتابلنسبة

يف حني عند أخذ الفرق األول   ،5%أكرب من (P. value)كانت مجيع قيم   حيث ،الدراسةالسالسل موضع 
 .%5أصبحت  السالسل مستقرة  عند مستوى معنوية 

  مؤشر(QM/GDP)  اختباربني  اختالفهناك (ADF)  والذي بني أن السلسلة غري مستقرة يف
من  أقل (P. Value)السلسلة مستقرة يف املستوى بدون قاطع حيث كانت  (PP) اختبار املستوى، يف حني

 مشاهدة. 80قل من أوخاصة ملا تكون السالسل قصرية و  (PP) اختبار ابستعمال.   عند االختالف ينصح 5%
ألول. يف االتطور املايل جند أهنا غري مستقرة يف املستوى ومستقرة عند أخد الفرق  مؤشراتن فيما خيص ذإ

مستقر يف املستوى بدون قاطع وابلتايل متكامل من الدرجة صفر حسب  (QM/GDP)حني تبني أن مؤشر 
(PP). 

 .ننتقل ألن لتحديد درجة تكامل املتغريات الداخلة يف النموذ  :ساعدةامل تغرياتحتليل اجلدر الكامن ملج.
 تغريات املراقبةمل رات جدر الوحدة اختبا: 10 -6 رقم اجلدول

 ADF PP 
 واجتاهقاطع  قاطع بدون قاطع واجتاهقاطع  قاطع بدون قاطع التابعة   املتغريات 

INV -0.5726 

(0.4622) 

-0.8419 

(0.7948) 

-1.5958 

(0.7748) 

-0.5727 

(0.4622) 

-0.8914 

(0.7795) 

-1.3071 

(0.8701) 

INV ∆ -5.8677 

(0.0000) 

-5.8279 

(0.0000) 

-6.1977 

(0.0001) 

-5.8677 

(0.0000) 

-5.8525 

(0.0000) 

-9.4873 

(0.0000) 

GOV -0.9193 

(0.3114) 

-2.6837 

(0.0867) 

-2.9555 

(0.1583) 

-1.1998 

(0.2064) 

-2.8299 

(0.0641) 

-3.0738 

(0.1277) 

GOV ∆ -5.7873 

(0.0000) 

-5.7292 

(0.0000) 

-5.6518 

(0.0003) 

-6.7980 

(0.0000) 

-6.8978 

(0.0000) 

-7.2621 

(0.0000) 

INF -1.0260 

(0.2685) 

-2.6143 

(0.0994) 

-2.9017 

(0.1739) 

-1.0101 

(0.2748) 

-2.6103 

(0.1002) 

-2.9624 

(0.1563) 

INF∆ -8.5132 -8.3982 -8.2907 -8.5132 -8.3982 -8.2907 
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(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

Trade -0.4720 

(0.5040) 

-1.3033 

(0.6174) 

2.4446 

(0.3512) 

-0.5449 

(0.4740) 

-1.3033 

(0.6174) 

-2.5399 

(0.3084) 

Trade∆ -4.1502 

(0.0001) 

-4.0881 

(0.0031) 

-2.8545 

(0.1897) 

-4.0023 

(0.0002) 

-3.9336 

(0.0046) 

-3.9115 

(0.0219) 

 .Eviewsاملصدر: خمرجات برانمج 
حظ أن مجيع نال حيث ،مجيعها غري مستقرة عند املستوى كانتاملراقبة  تغريات مإىل أن  ه يشريأعالاجلدول 

عند  ةمستقر  تأصبح  (INV) السلسلة حيث أن مستقرة،ل أصبحت و خد الفرق األأعند  .القيم مل تكن معنوية
   %5وعند  بقاطع   %1مستقرة عند مستوى  (GOV)يف احلالتني، كذلك السلسلة   %1مستوى معنوية 

لكن  ،(ADF) اختبارعند الفرق األول بقاطع وبدون قاطع عند  مستقرة  (Trade)السلسلة  زمين. واجتاهبقاطع 
 (INF) يف حني السلسلةالسلسلة مستقرة عند الفرق األول.  (PP) اختبارزمين. لكن يف  ابجتاهغري مستقرة 

 .%1عند مستوى معنوية ابلفرق األول أصبحت مستقرة 
من الدرجة  الدراسة متكاملخنلص إىل أن متغريات  (PP)و (ADF) الختباراتة ملا سبق وتلخيصا خالص

 (I(1))و (I(0))، أي أن  هناك مزيج من (PP) اختباراألوىل ومؤشر واحد كان متكامل من الدرجة صفر يف 
 واليت ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل.

 .(PP)و(ADF): درجة تكامل متغريات الدراسة حسب 11 -6 رقم اجلدول

 GDP
pc 

HHGDP QM Private Tactif INV GOV Trade INF 

AD

F 
I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) 

PP I(1) I(1) I(0) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) I(1) 

 املصدر: من اعداد الطالب.

لعالقات املوجود ودراسة درجة تكامل متغريات الدراسة حناول فيما يلي بعد إجراء حتليل وصفي لطبيعة ا
 التأثري والتفاعل بني هذه املتغريات.مستوى التعرض لدرجة 
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 املبحث الثاين: دراسة أتثري التطور املايل يف النمو االقتصادي
الفرد احلقيقي  ببني نصيألجل قصرية األجل والعالقة طويلة ا التأثري والعالقةفيما يلي حناول قياس ودراسة 

مراقبة ات طبعا إبضافة متغري  وهذا ،املايلللنمو االقتصادي ومؤشرات التطور  اإلمجايل كمؤشرمن الناتج الوطين 
 Bound Testing) احلدود  اختبارمنهجية  ابستخداميف تفسري النمو االقتصادي. سوف نقوم  داخلة

Approach) نقوم بتقدير منوذ  تصحيح اخلطأ واختبار التكامل املشرتك ، مث (Error Correction Model) 
على هذا األساس قسم هذا املبحث إىل  .(ARDL)وهذا يف إطار منوذ  االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة 

 ما يلي:
 .املطلب األول: منهجية وتقدمي الدراسة القياسية

 .االقتصادي الكلياملطلب الثاين: أتثري التطور املايل على النمو 
 املطلب الثالث: أتثري التطور املايل على النمو االقتصادي خار  قطاع ارحمروقات.

 املطلب األول: منهجية وتقدمي الدراسة 
من الدرجة صفر والدرجة األوىل وختلو من السالسل املتكاملة  خليطحمل الدراسة  الزمنيةنالحظ أن السالسل 
لقياس مستوى التأثري بني نصيب األنسب هلذه الدراسة وذلك  (ARDL)أن منهجية  من الدرجة الثانية، وهلذا جند

 ني متغريات الدراسة.األجل ب العالقة قصرية وطويلةالفرد كمتغري اتبع وابقي املتغريات املفسرة، إضافة إىل دراسة 

 الفرع األول: منهجية الدراسة
 التالية:ابلتعاريف نقوم  (ARDL)من أجل إعداد دراسة مبنهجية 

الذي  (ARDL)الدراسة منوذ  االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة  تستخدم هذه: منوذج تصحيح اخلطأأ.
  :التايل النحو. هذا النموذ  يكون على (Pesaran,2001)وضع  

 

∆GDPPCt = β0 +  ∑ (β1 ∆GDPPC)P
i=1 (t − i) +  ∑ (β2 ∆INV)P

i=0 (t − i) +∑ (β3 ∆GOV)(t − i
P

i=0
)  

+ ∑ (β4 ∆Trade)P
i=0 (t − i) +   ∑ (β5 ∆INF)P

i=0 (t − i) + ∑ (β6  ∆FD)(t − i
P

i=0
)  

+ α1 GDPPC(t-1) + α2 INV(t-1) + α3 GOV(t-1) + α4 Trade(t-1) + α5 INF(t-1) + α6 FD(t-1) + µt..   EQ.6.1 

 

  اجلزء:ميثل   حيث  تقدميها سابقاوهي متثل متغريات النموذ  واليت مت 

  ]1)-(tFD 6α+  1)-(tINF 5α) + 1-(ttrade 4α) + 1-(tGOV 3α1) + -INV(t 2α1) + -(tpcRGDP 1α[

 (t-1)معلومات األجل الطويل وهي عبارة عن متغريات الدراسة يف املستوى إببطاء سنة واحدة 
  نفس  ابلفرق  واملتمثلة يف كتلة إبطاءات املتغري التابع األجل القصريبينما اجلزء املتبقي فيمثل معلومات

 .األول وإبطاءات املتغريات املفسرة ابلفرق األول كذلك
  (P) املناسبة  لكل متغري.فرتات اإلبطاء  عدد 
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 )tµ(  أو التشويش األبيض أحد اخلط )(White noise. 

 1عديدة: مزاي حديثا وهلامن النماذ  املطور  (ARDL)تعترب منهجية 
 منهجية  تعترب(ARDL)  مشاهدة. 80-30للعينات الصغرية واليت ترتاوح ما بني  مالئمة أو مناسبة 
  1((1هذه التقنية بغض النظر عن درجة تكامل السلسلة الزمنية سواء كانت من الدرجة  استعمالميكن((I 

 .I)(2)(2يف حالة وجود سلسلة من الدرجة  استعماهلا، يف املقابل ال ميكن  I)(0)(0من الدرجة  أو
   يسمج منوذ(ARDL) قصرية األجل  التأثريير بتقد(Short Run)  العالقة طويلة األجل و

(Long Run) .يف آن واحد وبطريقة منفصلة 

ميكن أن نطلق  اختباراتحتتا  إىل عدة  (ARDL)مقاربة  النموذ  يفإن عملية تقدير  :تقدير النموذج ب.
حتديد درجة تكامل  جدر الوحدة أو تباراختتمثل االختبارات القبلية يف  .بعدية واختباراتقبلية  اختباراتعليها 

وذلك من أجل التأكد من أن السالسل الزمنية ختلو من أي  ،متغريات الدراسة أو متغريات النموذ  قيد الدراسة
كد من البعدية وهدفها التأ أما االختبارات واليت تستقر ابلفرق الثاين. (I(2))سلسلة متكاملة من الدرجة الثانية 

 فتتمثل يف: ومدى االعتماد على نتائج  القدرة التفسريية ل جودة النموذ  و 
 اختبار (Wald Test)  تكامل مشرتك بني متغريات الدراسةوجود  بتأكيدالذي يسمح. 
 اختبار (LM)  لألخطاءالذايت  االرتباطوخلو النموذ  من مشكلة (Serial Correlation). 
 اختبار (Breusch-Pagan-Godfrey) و ما يعرف أ دم جتانس التباينعمشكلة  وخلو النموذ  من

(Heteroskedasticity Test). 
 اختبار (Jarque & Berra)  للبواقيوالتوزيع الطبيعي (Normality Test). 
 جمموع الرتاكمي للبواقي  اختبار إبجراءوذلك  ستقراريةاال اختبار(CUSUM)  واختبار اجملموع الرتاكمي

وذلك من أجل تبيان مدى استقرار وانسجام املعلمات طويلة األجل  ،(CUSUM of Square)ملربعات البواقي 
 مع املعلمات قصرية األجل.

 عملية التقدير الفرع الثاين:
كد من وجود تكامل احلدود للتأ واختبارللقيام بعملية تقدير الدراسة ال بد من حتديد فرتات اإلبطاء املناسبة 

 مشرتك بني متغريات الدراسة.
ألول، اقبل تقدير النموذ  البد من حتديد فرتات اإلبطاء الزمنية املناسبة ملتغريات الفرق  :بطاء املناسبةفرتات اإلأ. 
قيم  أو عدد الفجوات اليت جتعل من قيم املتغري يف املاضي تؤثر على املناسبة عدد فرتات اإلبطاءات هوما  ىنمبع

الذي  (Eviews 9)ربانمج بهنا نستعني  .(lags) وذ املتغري يف احلاضر، أي عدد الفجوات املناسبة هلذا النم
                                           

1Afzal, M., Malik, M. E., Butt, A. R., & Fatima, K. (2013). Openness, inflation and growth relationships in 

Pakistan: An application of ARDL bounds testing approach. Pakistan Economic and Social Review, 51(3), 13-

53. P.25.  
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تعتمد  (ARDL)أن منهجية  (VAR)متغري. ما خيتلف عن منوذ   الزمين لكليقوم تلقائيا بتحديد فرتات اإلبطاء 
د أن كل متغري يف جن هلذا ،وابلتايل ال تعطي نفس فرتة اإلبطاء لكل متغرياتى كل متغري على حد  يءعلى تبط

 Akaike)حسب معيار  (ARDL)فرتة اإلبطاء يف منوذ   اختياريتم  رتة إبطاء خاصة ب .النموذ  ل  ف

Information Cretirion, AIC)    أو معيار(Schwarz, SBC). 

ح أبن معلمة تصحي ةالعدم القائل يةمن أجل اختبار فرض يستخدم (t-bound test) اختبار: إختبار احلدودب. 
ول  ابلتايل قيم معيارية  (F-bound test) شبيها بتوزيع يعستخدم اختبار توزياخلطأ ال ختتلف عن الصفر. وي

هنا يتم حتديد وجود عالقة  .الذي يستخدم الختبار معنوية املقدرات (t ))جدولية( ختتلف عن القيم املعيارية الختبار
 . (F. Statistic)طويلة األجل بني املتغريات قيد الدراسة من خالل اختبار 

 ي ومتغريات الدراسة.العدم: ال توجد عالقة طويلة األجل بني النمو االقتصاد يةفرض
 1صياغة الفروض التالية:  النموذ  تتموجود التكامل املشرتك بني متغريات  اختبارإلجراء 
 06=            مشرتكرضية العدم: عدم وجود تكامل فα =5α  =4α =3α =2α =1α :0H 
 6≠  0               مشرتك الفرضية البديلة: وجود تكاملα ≠5α ≠4α ≠3α ≠2α ≠1α :1H 

 I(0)على إن كانت املتغريات  اعتمادا (Pesaran)مقاربة احلدود القيم احلرجة واليت أقرتحها  اختباريشمل 
تعرف ابحلدود  احرجة دنيابحلدود العليا وقيم  عليا وتعرفحيث مت إنشاء قيم حرجة  ،خليطا من االثنني أو I(1)أو 

القيم العليا دل ذلك على وجود تكامل مشرتك ودليل على وجود عالقة طويلة  (F)ألدىن. إذا جتاوزت إحصائية ا
من القيم الدنيا ال ميكن  أقل (F)بني متغريات النموذ ، يف املقابل إذا كانت إحصائية  (Long Run)األجل 

هي تعترب منطقة ت بني احلدود فعريات. أما إذا وقرفض فرضية العدم وابلتايل ال توجد عالقة طويلة األجل بني املتغ
 2تعرف ابملنطقة الرمادية. غري حامسة أو ما

بني سلسلتني زمنيتني أو أكثر حبيث تؤدي  (Association)يعرف التكامل املشرتك أبن  تزامن أو تصاحب 
 هما اثبتة عرب الزمن. ني قيمتجتعل النسبة ب األخرى بطريقةالتقلبات يف أحدمها إىل إلغاء التقلبات يف السلسلة 

 

 

                                           
(.  حمددات امليزان التجاري األردين: منوذ  االحندار الذايت للفجوات الزمنية املوزعة. جملة الزرقاء للبحوث والدراسات 2017السواعي، حممد خالد ) 1

 .142. ص. 149-138(،  1)7اإلنسانية. 
2 Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2004). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Long-run 

Relationships. Available from: https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/418. P. 2. 

https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/418
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  النمو االقتصادي الكليالتطور املايل و مؤشرات : الثايناملطلب 
كمؤشر للنمو   نصيب الفرد احلقيقي من الناتج ارحمليو املايل التطور أتثري بني مؤشرات  وجود نقيسفيما يلي 

 االقتصادي.

 QM/GDPالفرع األول: حجم النظام املايل 
مؤشر  استعمالكمؤشر حلجم النظام املايل بدال من   (QM/GDP)مؤشر  ابستعمالنصح كما رأينا سابقا ي

(M2/GDP) أن هناك تسر  نقدي كبري وابلتايل معدل التداول النقدي اعتبارعلى  ،يف االقتصادايت النامية 
 مبؤشر لاملايل ويستبدال يعرب عن حجم النظام  (M2/GDP)يصبح مؤشر  أينخار  القطاع البنكي مرتفع جدا 

(QM/GDP).  بتطبيق املعادلة   يف هذا النموذ  نقوم(EQ. 6.1)  ونضع(QM/GDP)  .كمؤشر للتطور املايل 

 1ARDL(2,3,3,3,1,3)جودة النموذج أ.

 .جودة النموذ  واليت يوضحها اجلدول التايل ابختباراتبعد تبطيء متغريات النموذ  نقوم ابلقيام 
 : اختبارات جودة النموذ   األول12 -6 رقم اجلدول

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

0.7896     Prob. F(2,11) 0.24 F-statistic 

0.4893 Prob. Chi-Square(2) 1.42 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

0.848     Prob. F(20,13) 0.60 F-statistic 

0.6889 Prob. Chi-Square(20) 16.44 Obs*R-squared 

1.0000 Prob. Chi-Square(20) 2.16 Scaled explained SS 

Normality 

0.5458 Probability 1.21 Jarque- Berra 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 
يع كاي تربيع غري معنوية اليت تتبع توز  (LM=1.42)من اجلدول أعاله نالحظ أن قيمة 

(P.Value=78.96%)  وابلتايل ال ميكن رفض فرضية العدم(0نقبل  أيH ) ارتباطاليت تنص على عدم وجود 
غري معنوية حيث  (F-Statistic)التباين فنالحظ أن  اختالفذايت بني األخطاء. أما فيما خيص مشكلة 

(P.Value=84.8%)  أنما كبعدم وجود تباين يف األخطاء.  اليت تنص ال ميكن رفض فرضية العدم وابلتايل 
غري معنوية وأكرب بكثري ، أي  %54.58تساوي   (P.value)و 1.21تساوي  ( Jarque- Bera)إحصائية 

 وابلتايل ال ميكن رفض فرضية العدم اليت تنص على أن توزيع البواقي توزيع طبيعي. %5من 
 .(Bound Test)احلدود  الختبار ناآل بعد التأكد من جودة النموذ  إحصائيا نذهب

                                           
 . AICوابستعمال معيار  Eviews 9بطاء متغريات النموذ  واليت حتصلنا عليها من خالل برانمج طبعا تشري هذه األرقام إىل فرتات إ 1
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تائج هذا ، اجلدول التايل يعرض نيتم هنا حتديد وجود تكامل مشرتك بني متغريات النموذ : ب.إختبار احلدود
 االختبار.

 : اختبار العالقة طويلة األجل للنموذ  األول13 -6 رقم اجلدول
 (No Long run)               ة طويلة األجلية العدم: ال توجد عالقضفر 

Test Statistic Value k 

F-statistic 5.9053 5 

 .Eviews-9خمرجات برانمج املصدر: 

  (F. Statistic) هنا يتم حتديد وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات قيد الدراسة من خالل اختبار
( Pesaranالقيمة العظمى اجلدولية املقرتحة من قبل )وهي أكرب من 5.90 =(F. Statistic)نالحظ أن 

اليت   وابلتايل نرفض فرضية العدم  2.62بينما القيمة الصغرى بلغت  3.79واليت بلغت  %5عند مستوى معنوية 
وجود ب ونقبل الفرض البديلتنص على عدم وجود عالقة طويلة األجل أو تكامل مشرتك بني متغريات النموذ  

 النموذ .تغريات مألجل بني عالقة طويلة ا

 العالقة طويلة األجلج.
 قة طويلة األجلال: معلومات الع14 -6 رقم اجلدول

 

Long Run Coefficients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

          
INV 0.193556 9.395774 0.020600 0.9839 

GOV -23.027733 107.095309 -0.215021 0.8331 

INFL -2.080563 9.572824 -0.217341 0.8313 

TRADE 17.403804 80.120888 0.217219 0.8314 

QM/GDP -3.575473 18.728085 -0.190915 0.8515 

C -10.225364 116.610130 -0.087688 0.9315 
 

 .Eviews-9خمرجات برانمج املصدر: 
االنفاق  و عالقة سلبية،ذو عالقة إجيابية لكن غري معنوية، التضخم ذاالستثمار  أنل أعاله نالحظ من اجلدو 

وي. فيما خيص اتثري إجيايب لكن غري معن ل احلكومي دو عالقة سلبية وهذا خمالف لنظرية االقتصادية، حجم التجارة 
 (QM/GDP)ر حجم النظام املايل املتمثل يف مؤشبني األجل  إجيابية طويلةتوجد عالقة  المؤشر التطور املايل 

 والنمو االقتصادي، بل ابلعكس كانت هناك عالقة عكسية غري معنوية. 
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 طأ تصحيح اخل معاملوهذا ما تؤكده عالقة معنوية داخل النموذ . هذا النموذ  أن  ال توجد أي  لىما يالحظ ع
)1-ECT( 10.01ساوي ي)-( ،  القة عوهذا يشري ضمنا أبن  قد ال توجد  ةمعنوي و إشارة سالبة ولكن غريذأي

قدرات غري ظهور مجيع امل ومن ال توجد عالقة تكاملية متغريات الدراسة يف هذا النموذ ؛ أي  تكامل مشرتك بني
اء النموذ  واالكتف ، وابلتايل ال يعتد هبذاواردة أصالوابلتايل إمكانية التعديل والتوازن يف األجل الطويل غري  معنوية

 فقط ابلعالقة قصرية األجل.
مل   عالقة مؤشر حجم النظام املايل مل تكن معنوية وهذا يدل على أن القصري أناملدى  أن يفكما نشري 

 يكن هناك أتثري على النمو االقتصادي.
حيث أن  فقط كان معنوي يف األجل القصري (Trade)نشري فقط أن  يف هذا النموذ  أن حجم التجارة

 .%0.52يؤثر يف النمو بـ  %1التجارة بـ  زايدة معدل

 (Private)حجم القروض اخلاصة الفرع الثاين: 
املناسبة  طبعا بعد حتديد عدد الفجوات املايل،هنا يتم وضع نسبة القروض للقطاع اخلاص كمؤشر للتطور 

 جودة النموذ . ابختباراتنقوم 
 ARDL (2, 1, 0, 0, 1, 0) :جودة النمودجأ.

 : اختبارات جودة النموذ  الثاين15 -6 رقم اجلدول

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

0.3595     Prob. F(2, 13) 1.1079 F-statistic 

0.1620 Prob. Chi-Square(2) 3.6407 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

0.9303     Prob. F(9,15) 0.3736 F-statistic 

0.8694 Prob. Chi-Square(9) 4.5783 Obs*R-squared 

0.9991 Prob. Chi-Square(9)(13) 1.1283 Scaled explained SS 

Normality 

0.6554 Probability 0.8449 Jarque- Berra 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

ذايت لألخطاء، كما خيلو من مشكلة عدم جتانس التباين وذو توزيع طبيعي،  ارتباط ال يوجد ب نالحظ أن  
 وابلتايل ميكن االعتماد على نتائج هذا النموذ .

 

 

                                           
 .325الصفحة  2أنظر امللحق رقم  1
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 ب.إختبار احلدود

 اختبار وجود تكامل مشرتك للنموذ  الثاين :16 -6 رقم اجلدول

 (No Long run)               ويلة األجلفرصية العدم: ال توجد عالقة ط

Test Statistic Value k 

F-statistic 4.1358 5 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

وهي أكرب من القيم اليت أقرتحها  4.1358ارحمسوبة تساوي  (F-Statistic)من اجلدول أعاله نالحظ أن 
(Pesaran)  املتغري و املتغريات املستقلة  بني مل مشرتك أو تصاحبتكاوابلتايل وجود  %5عند حدود معنوية

 التابع.

ري بني ، اجلدول التايل يوضح معلومات األجل القصهنا يتم حتليل التأثري قصري األجل: ج.العالقة قصرية األجل
 املتغريات املستقل واملتغري التابع.

 ل القصري يف النموذ  الثاين: معلومات األج17 -6 رقم اجلدول
 

Cointegrating Form 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(GDPPC(-1)) -0.179229 0.128144 -1.398656 0.1823 

D(INV) -0.483180 0.178662 -2.704431 0.0163 

D(GOV) -0.170818 0.128799 -1.326240 0.2046 

D(INFL) -0.003091 0.015206 -0.203242 0.8417 

D(TRADE) 0.606054 0.115678 5.239156 0.0001 

D(PRIVATE) 0.068057 0.067860 1.002906 0.3318 

CointEq(-1) -0.013422 0.108779 -0.123391 0.9034 
 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 
 كان:تشري هذه النتائج إىل أن  يف املدى القصري  

 مل يكن معنوي القروض أتثري حجم. 

   سليب ومعنوي على نصيب الفرد احلقيقي من الدخل الوطينبفرتة إبطاء واحدة كان واالستثمار.  

 .يف املقابل كان أتثري حجم التجارة كبري ومعنوي 

سوف يؤثر على معنوية املعلومات سالبة وغري معنوية وهذا ما  ECT(-1)كما نشري أن معلمة تصحيح اخلطأ 
ت بني متغريا ال تكون هناك عالقة طويلة األجل يف هذا النموذ  أصال قدألجل، وعلى هذا األساس طويلة ا
 .الدراسة
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 الفرع الثالث: حجم األصول
 ARDL(2,3,2,1,3,3)أ.جودة النموذ  

 : اختبارات جودة النموذ  الثالث18 -6 رقم اجلدول
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

0.3183     Prob. F(1, 13) 1.0771 F-statistic 

0.1068 Prob. Chi-Square(2) 2.6015 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

0.2331     Prob. F(19,14) 1.471340 F-statistic 

0.2529 Prob. Chi-Square(19) 22.6546 Obs*R-squared 

1.0000 Prob. Chi-Square 2.88147 Scaled explained SS 

Normality 

0.6385 Probability 0.8971 Jarque- Berra 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 
ذايت لألخطاء، كما خيلو من مشكلة عدم جتانس التباين وذو توزيع  ارتباطنالحظ أن النموذ  ال يوجد ب  

 طبيعي، وابلتايل ميكن االعتماد على نتائج هذا النموذ .

  . اختبار احلدود
 ود تكامل مشرتك للنموذ  الثالث: اختبار وج19 -6 رقم اجلدول

 (No Long run)               ية العدم: ال توجد عالقة طويلة األجلضفر 

Test Statistic Value k 

F-statistic 6.5082 5 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

( Pesaran)وهي أكرب من القيمة العظمى اجلدولية املقرتحة من قبل 6.50 =(F. Statistic)نالحظ أن 
وابلتايل نرفض  3.741بينما القيمة الصغرى بلغت  4.68واليت بلغت  %1 منخفضة جدا  عند مستوى معنوية

نقبل الفرض و اليت تنص على عدم وجود عالقة طويلة األجل أو تكامل مشرتك بني متغريات النموذ    فرضية العدم 
على هذا و  ريات املستقلة قيد الدراسة واملتغري التابع.البديل الذي ينص على وجود عالقة طويلة األجل بني املتغ

 األساس نقدر العالقة قصرية األجل والعالقة طويلة األجل.

 ج. العالقة قصرية األجل
 للنموذ  الثالث : معلومات األجل القصري20 -6 رقم اجلدول

 

Cointegrating Form 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(LGDP(-1)) -0.307268 0.188582 -1.629365 0.1255 

D(LINV) -0.255732 0.118777 -2.153041 0.0492 
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D(LINV(-1)) -0.148076 0.125377 -1.181041 0.2573 

D(LINV(-2)) -0.119828 0.104040 -1.151748 0.2687 

D(LGOV) -0.249435 0.087029 -2.866115 0.0124 

D(LGOV(-1)) 0.128176 0.079906 1.604088 0.1310 

D(LTRADE) 0.490138 0.083577 5.864508 0.0000 

D(INFL) 0.008150 0.014892 0.547275 0.5928 

D(INFL(-1)) 0.021564 0.014592 1.477776 0.1616 

D(INFL(-2)) 0.019474 0.014553 1.338156 0.2022 

D(LACTIF) -0.327268 0.204546 -1.599971 0.1319 

D(LACTIF(-1)) 0.014561 0.287783 0.050596 0.9604 

D(LACTIF(-2)) 0.233321 0.217163 1.074404 0.3008 

CointEq(-1) -0.313997 0.121384 -2.586798 0.0215 

 .Eviews-9خمرجات برانمج املصدر: 
سليب  ثري االستثماركذلك كان أتشر التطور املايل مل يكن معنوي،  أتثري مؤ تشري النتائج أن  يف األجل القصري 

 .كبري ومعنوي  ثريأت ومعنوي يف األجل القصري. حجم التجارة كان ل  إبطاء سليبواالنفاق بدون فرتة  غري معنوي لكن
يكشف عن سرعة عودة متغريات الدراسة  الذيو اخلطأ منوذ  تصحيح اخلطأ أو معامل إبطاء حد تصحيح 

ملتغريات، اوجود تكامل مشرتك بني  لىعقطعي جيب أن يكون هذا املعامل سالبا ومعنواي كدليل  ،ىل حالة التوازنإ
 لمعامل إىل سرعة التكيف والعودة حلالة التوازن. لحيث تشري القيمة املطلقة 

 وذو (0.31-)ويساوي  ذو إشارة سالبة ECT(-1)ابلعوذة لنموذ  الدراسة جنذ أن معامل تصحيح اخلطأ 
يوكد أن احنرافات النمو طويلة األجل تصحح مبعدل  ما وهو %2.15تساوي   (P.value)حيث  داللة إحصائية

  خالل فرتة من الزمن. فهو تكيف بطيء جدا. 31%

ويلة على وجود عالقة ط قاطعدليل سالب ومعنوي فهذا  اخلطأمبا أن معامل تصحيح : . العالقة طويلة األجلد
 كن توضيحها من خالل اجلدول التايل.األجل واليت مي

 : معلومات األجل الطويل للنموذ  الثالث21 -6 رقم اجلدول

Long Run Coefficients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

INV 0.666819 0.331117 2.013849 0.0637 

GOV -1.740403 0.721305 -2.412852 0.0301 

TRADE 0.700324 0.273945 2.556436 0.0228 

INFL -0.129067 0.050247 -2.568662 0.0223 

TACTIF -1.435707 0.308791 -4.649446 0.0004 

C 10.469225 0.690805 15.155119 0.0000 
 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 
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 ج التالية:من اجلدول أعاله ميكن اخلرو  ابلنتائ
   التطور املايل  سليب ملؤشر أتثري الطويل هناك األجليف(Tactif)  داللة إحصائية وذو االقتصاديوالنمو. 
  وعلى عكس النظرية االقتصادية كان أثره سليب، طبعا الدراسات احلديثة تؤكد على أن  احلكومياالنفاق

كرب مكانية ظهور أاثر سلبية وذلك مع زايدة حجم التدخل و اثر اإلجيابية لإلنفاق على النمو هلا حدود وابلتايل إاآل
ات لة التمويل والبحث عن الضرائب ذأ، فعند مستوى كبري من االنفاق احلكومي تصبح مسلعامحجم القطاع ا

 إما: اثر السلبية نتيجةبداية ظهور اآلابلتايل و أمهية 
  خاص، طبعا كما  ياقتصادأثر اإلزاحة وذلك من خالل إحالل نشاط اقتصادي عام حمل نشاط

 هو معلوم القطاع العام يعرف ابخنفاض فعاليت  وكفاءت  يف استغالل املوارد وابلتايل اخنفاض اإلنتا .

 االدخار  فراد واملؤسسات مما يؤثر سلبا علىتكلفة التمويل واللجوء إىل فرض ضرائب جديدة على األ
 س املال.أومعدالت االستثمار ومن مث اخنفاض تراكم ر 

هنا نشري إىل أن زايدة حجم االنفاق العمومي كانت جلها تذهب السترياد السلع واخلدمات وجزء قليل كان 
يوظف لزايدة الطلب على السلع واخلدمات ارحملية مما أثر سلبا على زايدة نصيب الفرد احلقيقية ومن مث النمو 

الذي أكد لعمريي  اجلزائري عبد احلقاالقتصادي هذه النتيجة ال ختتلف عن نتائج بعض اخلرباء أمثال االقتصادي.  
اليت تبني أن  عندما يتم متويل االقتصاد من خالل  (haavelmo)نفاق يف اجلزائر يتوافق مع نظرية اإلعلى أن 

لواحد. يف حالة فإن املضاعف الكينزي يكون مساوي لواجلباية البرتولية التوسع يف االنفاق ابالعتماد على الضرائب 
فض للنمو بدل عامل للحصول يف النهاية على أثر خموبنسبة كبرية  ر عملية التمويل تتم من خالل الريع البرتويلاجلزائ

 1مضاعف.
  كبري ومعنوي.أتثريها  يف حني حجم التجارة كان 

  ومعنوي التضخم كما كان متوقع أتثريه سليب. 
ن ستقرارية هذا النموذ  وذلك ماراسة البد من د  على نتائج واالعتمادهلذا النموذ   االحتكامحىت يتم 
 اجملموع الرتاكمي ملربعات البواقي. واختبارجمموع الرتاكمي للبواقي  الختبارخالل التعرض 

 ه.إستقرار النموذج:
واختبار  (CUSUM)جمموع الرتاكمي للبواقي  بارتاخمن أجل التأكد من استقرار النموذ  نقوم بعمل 

وذلك من أجل تبيان مدى استقرار وانسجام  (CUSUM of Square)واقي اجملموع الرتاكمي ملربعات الب
املعلمات طويلة األجل مع املعلمات قصرية األجل. يتحقق االستقرار اهليكلي للمعلمات املقدرة لصيغة تصحيح 

                                           
 .156مرجع سابق. ص. حممد.مسعي،  1
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ن ، فالنموذ  يكو %5اخلطأ إذا وقع الشكل البياين هلذه االختبارات داخل احلدود احلرجة عند مستوى معنوية 
 .)±2S(x)(مستقر إذا وقع منحىن األخطاء بني جمال احنرافني معياريني 

 CUSUM of Squareواختبار  CUSUMاختبار : إستقرار النموذ ، 2 -6 رقم الشكل

- 

 
 
 
 
 
 

 
 

الثقة املتباعدة خط مستلقي بني حدود  (CUSUM)من الشكل أعاله نالحظ أن اجملموع الرتاكمي للبواقي 
خالل الزمن، وهو نفس الشيء ابلنسبة للمجموع الرتاكمي للمربعات  اثبتةوهذا يدل على أن مقدرات النموذ  

(CUSUM of Square)  هذين االختبارين يوضحان  الثقة.خط وسطي يقع بني حدود والذي هو عبارة عن
 .هلذا النموذ  لةوجد أكثر من معادتال   لنا استقرار مقدرات هذا النموذ  وأن

 مناذ  كانت النتائج متباينة حبيث أن: ةمن خالل استخدام مؤشرات التطور املايل مت بناء ثالث
  يف  املتمثلاملايل  النظامحجم(QM/GDP)  أتثري يف األجل الطويل واألجل القصري، مل يكن ل  أي

مؤشر للنمو يب الفرد من الناتج احلقيقي كحلجم النظام املايل يف نص أتثريعلى وجود  توجد داللة إحصائية الأي 
 .االقتصادي يف اجلزائر

  مؤشر القروض(Private) ة يف أو عالق أتثريكن هناك أي يلك مل ذي يعرف مبؤشر العمق املايل كذوال
تكن العالقة قصرية األجل معنوية، وهذا دليل على أن مؤشر العمق املايل مل يصل إىل عتبة  ملاألجل الطويل، كذلك 

 .القطاع احلقيقي يفالتأثري والقدرة على إحداث أاثر إجيابية 
  ن م، حيث أن زايدة أصول القطاع البنكي يف األجل الطويل ومعنوي و أتثري سليبذحجم األصول كان

خالل زايدة قيمة الودائع مل ينعكس يف استثمارات طويلة األجل حمركة للنمو، على هذا األساس االقتصاد اجلزائري  
أثري ميزانيات البنوك اجلزائرية. أما يف األجل القصري فلم يكن التيف سائلة هائل من املدخرات الاين من حجم كان يع

 معنوي.  

  

 Eviews-9برانمج  املصدر: خمرجات
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 النمو االقتصادي يفومن مث ضعف مستوايت أتثري التطور املايل  د على عدم أمهية النظام املايلؤكهذه النتائج ت
يف األجل القصري  على النمو   (Trade)صائية وأتثري كبري ملؤشر نشري إىل أن  هناك داللة إح ااجلزائر. كميف 

على تلبية الطلب  الوطين طبعا مؤشر التجارة هنا يعاين من مشكلة هيكلية تتمثل يف عدم قدرة اإلنتا  ،االقتصادي
عر قدرات التصدير املرتبطة أساسا ابألسواق اخلارجية وسكذلك يعاين من   ،الداخلي لألفراد دون اللجوء لالسترياد

ى نصيب الفرد جيايب كبري علإالنفط وهو متغري خارجي ال ميكن التحكم في . على هذا األساس يكون هناك أتثري 
صول صدمة نفطية مبجرد ح يتالشى أتثريها ةاألخري  ذهاملتحصالت الريعية، ه بسببالقصري والطويل يف األجل 

ية واحالهلا اجلزائر جهة، ومن جهة أخرى ضعف املؤسسات االقتصادية  لالسترياد منمليل احلدي الكبري نتيجة ا
ن النمو يف اجلزائر النتيجة تؤكد ما مت التوصل إلي  أعاله يف أ ذهه ابملؤسسة األجنبية يف جتسيد املشاريع االستثمارية.
 البشري يف ذلك. لإلنتاجية والتطور التقين ورأس املال ثريوجود لتأتوسعي مرتبط ابألساس ابملتحصالت النفطية وال 

يما يلي عزل حناول ف يبعد دراسة وقياس مستوى أتثري مؤشرات التطور املايل على النمو االقتصادي الكل
 األثر الريعي من خالل استعمال مؤشر النمو االقتصادي خار  قطاع ارحمروقات.

 والنمو االقتصادي خارج قطاع احملروقات التطور املايلمستوايت : الثالثاملطلب 
 النتائج أعاله بينت عدم أمهية التطور املايل يف النماذ  الثالثة اليت مت دراستها، يف املقابل كان هناك أتثري كبري
ملؤشر التجارة يف األجل القصري والطويل وهذا طبعا مرتبط ابملداخيل النفطية. من أجل إزالة هذا األثر حناول دراسة 

 نفس النماذ  الثالثة لكن مع مؤشر النمو االقتصادي خار  قطاع ارحمروقات.
واليت مت توضيح طريقة حسابة سابقا،  PCHH(GDP(جند أن املتغري التابع هو  (EQ. 6.1)ابلعودة للمعادلة 

ة مناذ  ثنفسها ونقوم بنفس اخلطوات السابقة. على هذا األساس سوف نقوم ببناء ثالتبقى املتغريات املستقلة 
 أخرى.

 QM/GDPمؤشر النمو خارج احملروقات و األول: الفرع 
 (QM/GDP)يف هذا النموذ  مؤشر التطور املايل يتمثل يف 

 ARDL(2,1,0,0,0,0,)  أ.جودة النموذج

 الرابع النموذ  جودة اختبارات: 22 -6 رقم اجلدول

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
0.962     Prob. F(1, 25) 0.0023 F-statistic 

0.9546 Prob. Chi-Square(1) 0.0032 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

0.7054     Prob. F(8,26) 0.6792 F-statistic 

0.6416 Prob. Chi-Square(8) 6.05034 Obs*R-squared 

0.5389 Prob. Chi-Square(8) 6.9789 Scaled explained SS 
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Normality 

0.0052 Probability 10.48 Jarque- Berra 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

كن لذايت لألخطاء، كما خيلو من مشكلة عدم جتانس التباين ال رتباطخيلو من االنالحظ أن النموذ  
 .طبيعي التوزيع غري

 دودب.إختبار احل
 الرابع للنموذ  مشرتك تكامل وجود اختبار:23 -6 رقم اجلدول

 (No Long run)               ية العدم: ال توجد عالقة طويلة األجلضفر 

Test Statistic Value k 

F-statistic 1.2332 5 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

من القيمة العظمى اجلدولية املقرتحة من قبل  صغر وهي أ 1.23تساوي   (F. Statistic) نالحظ أن 
(Pesaran ) 3.35  عند نفس مستوى املعنوية  2.26القيمة الصغرى ، يف حني  %10  عند مستوى معنوية 

 النموذ . تتكامل مشرتك بني متغريااليت تنص على عدم وجود عالقة طويلة األجل أو   فرضية العدم نقبل وابلتايل 
ألجل الطويل ا أتثري يف يوجدهنا نتوقف وذلك لعدم وجود عالقة طويلة األجل يف هذا النموذ  وابلتايل ال 

 النمو االقتصادي خار  قطاع ارحمروقات.على  (QM/GDP)ؤشر التطور املايل  مل

 (Private): حجم القروض اخلاصة الثاينالفرع 
 (Private)تمثل يف يف هذا النموذ  مؤشر التطور املايل ي

 \ARDL(1,0,0,0,0,1) أ.جودة النموذج

 : اختبارات جودة النموذ  اخلامس24 -6 رقم اجلدول

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

0.1454     Prob. F(1, 15) 2.3585 F-statistic 

0.0709 Prob. Chi-Square(1) 3.2609 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

0.9704     Prob. F(7,26) 2.2344 F-statistic 

0.9459 Prob. Chi-Square(7) 2.2322 Obs*R-squared 

0.9789 Prob. Chi-Square(7) 1.5935 Scaled explained SS 

Normality 

0.0238 Probability 7.47 Jarque- Berra 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 
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كن التوزيع لذايت لألخطاء، كما خيلو من مشكلة عدم جتانس التباين  ارتباطنالحظ أن النموذ  ال يوجد ب  
 .طبيعي غري

 ب.إختبار احلدود
 : اختبار التكامل املشرتك للنموذ  اخلامس25 -6 رقم اجلدول

 (No Long run)               العدم: ال توجد عالقة طويلة األجلية ضفر 

Test Statistic Value k 

F-statistic 3.3186 5 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

تقع يف املنطقة الوسطى بني احلدود العليا واحلدود الدنيا من وهي  .3.31 =(F. Statistic)نالحظ أن 
وابلتايل ال ميكن احلسم بوجود عالقة طويلة األجل بني متغريات الدراسة  (Pesaran)حها القيم اجلدولية اليت أقرت 

 (Private) أتثري ملؤشر التطور املايل   ال يوجديف هذا النموذ . عدم احلسم بوجود عالقة طويلة األجل تقود إىل أن
  على النمو االقتصادي خار  قطاع ارحمروقات.

 حجم األصولالفرع الثالث: 
 (Tactif)يف هذا النموذ  مؤشر التطور املايل يتمثل يف حجم األصول  

 ARDL(1,1,0,0,0,0)أ.جودة النموذ  

 : اختبارات جودة النموذ  السادس26 -6 رقم اجلدول

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

0.3282     Prob. F(1, 27) 0.9914 F-statistic 

0.2588 Prob. Chi-Square(1) 1.275 Obs*R-squared 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

0.5774     Prob. F(7,28) 0.8219 F-statistic 

0.5239 Prob. Chi-Square(7) 6.1368 Obs*R-squared 

0.4986 Prob. Chi-Square(7) 6.3579 Scaled explained SS 

Normality 

0.0097 Probability 9.26 Jarque- Berra 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

كن التوزيع لذايت لألخطاء، كما خيلو من مشكلة عدم جتانس التباين  ارتباطنالحظ أن النموذ  ال يوجد ب  
 .طبيعي غري
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 ب.إختبار احلدود
 : اختبار وجود تكامل مشرتك للنموذ  السادس27 -6 رقم اجلدول

 (No Long run)               فرضية العدم: ال توجد عالقة طويلة األجل

Test Statistic Value k 

F-statistic 3.6351 5 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

 %10وى معنوية عند مستمن القيمة العظمى  كربوهي أ 3.63تساوي   (F. Statistic)نالحظ أن 
  لعدم فرضية انرفض وابلتايل  عند نفس مستوى املعنوية  2.26القيمة الصغرى ، يف حني  3.35  واليت تساوي 

قة طويلة ، ومن  وجود عالاليت تنص على عدم وجود عالقة طويلة األجل أو تكامل مشرتك بني متغريات النموذ  
 .%10مستوى معنوية  عندمتغريات الدراسة يف هذا النموذ  بني األجل 

 ه.العالقة قصرية األجل
 :  معلومات األجل القصري للنموذ  السادس28 -6 رقم اجلدول

Cointegrating Form 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(INV) 0.187786 0.065153 2.882250 0.0075 

D(GOV) -0.158049 0.046254 -3.417013 0.0020 

D(INFL) -0.012523 0.006419 -1.950931 0.0611 

D(TRADE) 0.029039 0.028955 1.002913 0.3245 

D(TACTIF) -0.101152 0.063518 -1.592479 0.1225 

CointEq(-1) -0.053273 0.044353 -1.201108 0.2398 

 .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

أتثري  كانحني  . يف معنوي غريلكن  ليبل  أتثري س يف األجل القصري التطور املايل  أعاله أننتائج تشري ال
ار  خ بوحدة واحدة تودي إىل زايدة الدخل احلقيقي للفرد موجب ومعنوي حيث أن زايدة االستثمار االستثمار

 حجمحني  يف سليب ومعنوي. أثرد نفس نتيجة االنفاق يف النماذ  السابقة حيث يوج. %18 قطاع ارحمروقات بـ
 حدود يف جدا ومعنويضعيف جدا وغري معنوي. التضخم كما هو متوقع أثر سليب ضعيف  ل  أثر كانالتجارة  
10%.  

ري ولكن غ سالباخلطأ تصحيح اخلطأ أو معامل إبطاء حد تصحيح   يف هذا النموذ  معامل نالحظ أن
الجتاه اكما أن  يدل على عدم ل جبعل مجيع املعامالت غري معنوية  األجمعنوي وهذا ما أثر على العالقة طويلة 

 للتوازن يف األجل الطويل هنائيا.
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وقات، كما إجيايب على النمو خار  قطاع ارحمر  أتثريالتطور املايل مل يكن ل  مستوى  ملا سبق،خالصة القول 
ل الطويل، وهذا أتثري يف األجأي كن هناك أن أتثري االستثمار كان ضعيف جدا يف األجل القصري، يف املقابل مل ي

توقف ضخ ي اميتناسب مع قول االقتصادي لعمريي أبن االقتصاد خار  قطاع ارحمروقات هو مبدد للثروة وأن  عند
يف األجل الطويل ملتغريات  أتثري على انعدام أي انعكسوهذا ما  1األموال الريعية يعود االقتصاد حلالة األزمة،

 2النموذ .

قياس مستوى التأثري اتضح عدم وجود أتثري إجيايب مما يقودان لطرح التساؤل حول فعالية املؤسسات املالية بعد 
 وقضية التمويل يف االقتصاد اجلزائري، وابلتايل ضرورة دراسة قنوات االنتقال وحتليل مكامن اخللل.

 وسبل تفعيلها نتقالاالاملبحث الثالث: دراسة قنوات 
ه تطرح تساؤل حول فعالية املؤسسات املالية وسبب عدم وجود أتثري على النمو االقتصادي طبعا النتائج أعال

القطاع  بنيةخللل بني ا مكمنوأحياان وجود دالئل على التأثري السليب. حناول فيما يلي دراسة قنوات االنتقال لتحديد 
 على هذا األساس قسم هذا املبحث إىل ما يلي: املايل والقطاع احلقيقي.

 .املطلب األول: معدل التحويل املايل والتمويل طويل األجل
 .املطلب الثاين: دراسة قنوات االنتقال

 .املطلب الثالث: سبل تفعيل قنوات االنتقال

 طويل األجل املايل والتمويلاملطلب األول: التحويل 
مارات حقيقية إىل استث على حتويل املدخرات الوطنيةاملالية ؤسسات امل املايل قدرة نقصد مبعدل التحويل

ا خيص حناول فيما يلي التطرق ملعدل التحويل سواء فيم .معدالت النمو االقتصاديالفرد و  نصيبرفع تساهم يف 
معدل االدخار ارحمول إىل استثمار أو فيما خيص نسبة الودائع ارحمولة إىل قروض. يف األخري نتعرض لقضية التمويل 

 زائر. طويل األجل وهيكل التمويل يف اجل

 الفرع األول: معدل التحويل املايل
، %100، مبعىن أن معدل التحويل يكون مقار  (I=S)يف النظرية االقتصادية يتحدد التوازن ملا يكون 

 نظراي لكن جيب تقار  املعدلني(. %100)طبعا يبقى املعدل 

                                           
 .156مرجع سابق. ص. حممد.مسعي،  1

يوم  مت االطالع. https://www.djazairess.com/fr/elwatan/62942: ملزيد من املعلومات حول مقال االقتصادي عبد احلق لعمريي أنظر  2
3/22/2018. 

https://www.djazairess.com/fr/elwatan/62942
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تج  كليا ئر على منوذ  متويلي ياجلزا واعتمادنشط  يف ظل غيا  سوق مايل: أ.الفجوة بني االدخار واالستثمار
 .االستثماراتتعبئة املدخرات ومتويل  املؤسسات يفه ذإىل البنوك تربز األمهية الكربى هل
 2016-1980: الفجوة بني االدخار واالستثمار 29 -6 رقم اجلدول

 1980-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2016 

 43.99 49.43 31.92 31.09 (%)االدخار 

 36.47 27.11 25.61 31.45 (%) إمجايل تكوين رأس املال

 7.52 22.32 6.30 0.35- (%)الفجوة 

 الطالب. حساابت املصدر:

الفجوة بني معدل االدخار ومعدل االستثمار املتمثل يف معدل إمجايل  أعاله: اتساعإذن يتضح من اجلدول 
-2001، حيث بلغت ابملتوسط خالل الفرتة 2016-2000ة يف الفرتة األخرية خاص الثابتس املال رأتكوين 
مما يدل على ضعف معدل   2016-2011يف الفرتة  %7.52لتنخفض إىل حدود  %22.32النسبة  2010

ائلية واملؤسسية دخرات العاملالتحسن احلاصل على مستوى إن  .منتجةحتويل االدخار السائل إىل استثمارات حقيقية 
النمو  تساهم يف رفع معدل تراكم رأس املال وحتريك حقيقيةاستثمارات  إىليوزع أو  حيول اجلزائري مل قتصادلال

االقتصادي بشكل متسارع، فمن جهة معدالت ادخار جيدة تقابلها من جهة أخرى معدالت استثمار دون املستوى 
 املطلو  مما يدل على ضعف معدل التحويل.

املايل ل تحويالمن ضعف معدل حتويل الدخار إىل االستثمار، أي ضعف زائري اجل إذن يعاين االقتصاد 
 الفجوة.  وارتفاع

ل عن معدل التحويل املايل يف االقتصاد اجلزائري، اجلدول التايل يوضح حدود هذا ؤ يطرح تسا ارتفاع الفجوة
 املعدل. حيسب هذا املعدل كما يلي: 

 

 2016-1980: معدل التحويل املايل 30 -6 رقم اجلدول

 2016-2011 2010-2001 2000-1991 1990-1980 التعيني

 82.90 54.85 80.25 101.14 (%)معدل التحويل 

 املصدر: حساابت الطالب
 %55إىل حدود  1990-1980خالل الفرتة التوازن من حالة انتقل إذن يتضح أن معدل التحويل  

اود معدل ليع ،كبرية يف االقتصاد اجلزائري  واختالالتمشاكل الفرتة عرفت  ذهه، 2010-2001خالل الفرتة 
يبقى . لكن على املستوى الكلي والتوازين 2016-2011خالل الفرتة  %83التحويل يف االرتفاع إىل حدود 

 100(. I \ Sمعدل التحويل = )
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ز بعدم الشفافية تمياالستثمار امل وحميطضعف التنوع االقتصادي  هذا املعدل دون املستوى املطلو  وهذا راجع إىل
العينية  يف تسيري البنوك اجلزائرية، إضافة إىل مبالغة البنوك واملؤسسات املالية يف طلب الضماانت ةوانتشار البريوقراطي

مستوايت  اخنفاضيف  انعكسوالذي  اليت ال تستطيع األعوان غري املالية توفريها خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة
املبالغة يف طلب الضماانت يؤدي إىل ضعف معدل االستثمار وابلتايل التأثري السليب على كفاءة  إن ،الشمول املايل

 نتيجة اخنفاض معدل التحويل.ككل والالنظام املايل البنكي  

نتجة معدم القدرة على حتويل الودائع املعبئة إىل قروض ومشاريع استثمارية : وحةب.حجم الودائع والقروض املمن
 اجلدول املوايل يوضح ذلك. مشكلة فائض السيولة يف البنوك اجلزائرية. ر ظهو أدت إىل 

 2016-1980: حجم الودائع والقروض 31 -6 رقم اجلدول

 (%)الوحدة: نسبة مئوية                                                                             

 2016-2011 2010-2001 2000-1991 1990-1980 التعيني

 GDP 37.13 29.87 44.79 46.93نسبة الودائع إىل 

نسبة القروض الكلية إىل 
GDP 53.22 29.19 25.62 35.02 

نسبة القروض للقطاع 
 GDP 0 5.37 12.38 17.75اخلاص إىل 

 حساابت الطالب.املصدر: 
نسبة الودائع ونسبة القروض الكلية املمنوحة للمؤسسات من اجلدول أعاله نالحظ االختالل الكبري بني 

التحسن احلاصل على مستوى املوارد املالية املعبئة من خالل زايدة املدخرات الوطنية )قطاع ارحمروقات، إن االقتصادية. 
أن  أي ،ساهم يف رفع معدل تراكم رأس املال وحتريك النمو االقتصادي بشكل متسارعمل يعائلية، مؤسسية...( 

امة كان ضعيف جدا. فبالنسبة للقروض الكلية املوجهة للمؤسسات العدرجة استجابة القروض حلجم الودائع املعبئة  
املوجهة  أما ابلنسبة للقروض ،  2010-2001خالل الفرتة  %26واخلاصة مل تتجاوز ابملتوسط حدود 

من الناتج  %45الودائع يف حدود  يف حني كانت نسبة ،%13مؤسسات اخلاصة فلم تتجاوز ابملتوسط حدود لل
ين جتاوزت نسبة القروض الكلية حدود أ 2016-2011ارحملي اإلمجايل. ليحصل بعض التحسن خالل الفرتة 

 .  %18والقروض اخلاصة كانت ابملتوسط يف حدود  35%

منتجة،  تيعاين االقتصاد اجلزائري من ضعف معدالت حتويل االدخار السائل إىل استثمارا ملا سبق،خالصة 
ه هذ .من جهة أخرى معدالت استثمار دون املستوى املطلو  ومقبولة تقابلها جيدة ادخارفمن جهة معدالت 

أن ضعف مستوايت التطور املايل وضعف فعالية البنوك  إذ ،Smith)و (Bencivengaمع حتليل  احلالة تتوافق
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ويلها ارات احتياطية سائلة غري منتجة يصعب حتيولد حالة من عدم التأكد يف االقتصاد مما يقود إىل تشكيل ادخ
طبعا هناك عدة أسبا  أدت إىل ذلك نذكر منها على سبيل املثال ال  استثمارات حمركة للنمو االقتصادي.إىل 

 احلصر: 
  ضعف التنوع االقتصادي، يف املقابل زايدة حجم الودائع لقطاع ارحمروقات خاصة مع الطفرة البرتولية أين

 .ك اجلزائرية تعاين من فائض هيكلي يف السيولةأصبحت البنو 
 املبالغة يف طلب الضماانت العينية من قبل البنوك والرتكيز عليها. 
   غيا  مفهوم الشمول املايل يف اسرتاتيجيات التوسع لدى البنوك اجلزائرية واعتمادها على النماذ  التقليدية

ذ التجزئة املكلفة، حيث جند الضعف الشديد على مستوى مناف لتقدمي وتوفري اخلدمات املالية عرب الفروع البنكية
 والبطاقات البنكية، إضافة إىل عدم وجود خدمات مالية بديلة كالتمويل اإلسالمي والتمويل املصغر. ATMsمثل 
   والرتكيز  الكربىاقتصار تعامالت البنوك على جمموعة صغرية وحمدودة من العمالء كاحلكومة واملؤسسات

 .مت إمهال عمالء قاعدة اهلرم ومنالقطاعات االقتصادية  على بعض
 ضعف البنية التحتية البنكية نتيجة سيطرة النظرة التسويقية القدمية على البنوك اجلزائرية اليت مازالت تؤمن 

 .ةياإلقراض والتأمني للفئات حمدودة الدخل غري مشجعة من الناحية املالية واالقتصادو أبن تقدمي خدمات االدخار، 
ن مت مكل هذه األسبا  تؤدي إىل صعوبة الوصول إىل التمويل والقرض وابلتايل ضعف معدل االستثمار و 

التأثري السليب على فعالية النظام املايل البنكي والنتيجة اخنفاض معدل التحويل املايل. طبعا يف فرتات الروا  تزداد 
 على اإلقراض فتتج  إىل وضع تسهيالت احلصول على مدخرات هذا القطاع مما يؤثر إجيااب على مقدرة البنوك

االئتمان والتوسع يف منح القروض ملؤسسات غري كفؤة وغري قادرة على ضمان التسديد يف فرتات الركود، هنا ميزانية 
ؤسسات اجليدة عن امل للبحثالدولة متاحة من خالل عمليات التطهري املايل مما يؤدي إىل غيا  احلافز عند البنوك 

 .العاليةاملشاريع ذات املردودية و 

  التمويل طويل األجل الفرع الثاين:
جمموعة ويوفر  يقدميفضل املقرتضون عقود متويلية طويلة األجل، على هذا األساس النظام املايل املتطور  

 ،لقصريةا واسعة من هذه العقود وذلك لتفادي خطر إلغاء أو تغيري خط االئتمان وتغري أسعار الفائدة يف الفرتات
عالية تتمثل يف عدم توافق اإلطار الزمين للتمويل واإلطار الزمين للمشاريع  اقتصاديةهذه املخاطر هلا تكاليف 

  1االستثمارية مما يؤدي إىل التصفية السابقة هلذه املشاريع.
 2016.2-2000القروض خالل الفرتة اجلدول املوايل يوضح هيكل 

                                           
1 World Bank Group (2015), Long-Term Finance. Washington, DC. P. 41. 

 لذلك مت الرتكيز على هذه الفرتة ،2000قروض قبل سنة لعدم توفر االحصائيات حول هيكل ا 2
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 2016-2000: هيكل القروض 32 -6 رقم اجلدول
 %الوحدة:                                                                                           

 قروض طويلة قروض متوسطة قروض قصرية الفرتات
2000-2005 51 45 3 

2006-2010 44 32 24 

2011-2015 28 23 50 

2016 25 75 

 منشورات بنك اجلزائر.على  اعتمادا الطالباملصدر: من إعداد                     

 2005-2000نالحظ من اجلدول أعاله الضعف الكبري حلصة القروض طويلة األجل خالل الفرتة  
والتوج  .  السلوك احلدر للبنوك اجلزائرية %24من إمجايل القروض، الفرتة الثانية مل تتجاوز  %3حيث مل تتجاوز 

تثماري التمويل طويل األجل املوجهة حنو املشاريع ذات الطابع االس حصةعلى سلبا  اأثر  للتمويل قصري األجلكبري ال
وهذا راجع  %50حصة القروض طويلة األجل إىل حدود ارتفعت  2016إىل  2011الفرتة خالل والتجديدي. 

السلع  الطاقة واملاء، وارتفاع قروض الرهن العقاري ومتويل إىل متويل املشاريع االستثمارية العمومية الضخمة لقطاع
ث تنوع شمل املشاريع البحثية واالبتكارية اليت حتدتاملعمرة للعائالت. هذه الزايدة يف التمويل طويل األجل مل 

  تكنولوجي يف االقتصاد وتدفع عجلة النمو.
اخلاصة، ائر من خالل متويل املؤسسات العامة و كما هو معلوم تسيطر البنوك العامة على سوق التمويل يف اجلز 

ا املالية عدم قدرة هذه املؤسسات  على دفع مستحقاهتلطبعا عملية متويل املؤسسات العامة أثقلت ميزانيات البنوك 
هذه العملية أصبحت السمة األساسية لنظام التمويل يف اجلزائر مما جعل البنوك تعمل  ذلك،لالدولة وحتمل خزينة 

مع هذه املؤسسات لعلمها املسبق بتسديدها وحتملها من قبل خزينة الدولة من خالل تكرار عمليات  غوطضدون 
ري حتفيزي أثر بشكل غو مما ولد حميط غري تنافسي  ،إعادة الرمسلة وتطهري حمافظ البنوك من الديون غري مضمونة الدفع

 املشاريع الرايدية االبتكارية. سليب على قدرة البنوك على التخصيص األمثل للموارد والبحث عن

 من خالل دراسة معدل التحويل والتمويل طويل األجل ميكن اخلرو  مبا يلي:
 عائلية ومؤسسية(  مدخراتالسائلة ) عدم قدرة البنوك واملؤسسات املالية على التحويل الفعال للودائع املعبئة

دخرات مايل معاانة االقتصاد اجلزائري من تشكل جتديدي، وابلت ابتكاريطويلة األجل ذات طابع  استثماراتإىل 
  .ال تساهم يف النمو االقتصادي سائلة غري منتجة

  مناخ االستثمار ومعاانة البنوك واملؤسسات املالية من عدم دقة املعلومات وموثوقيتها فيما وضبابية ضعف
 ارتفاع يف انعكس فسيتنا غري يف حميط، إضافة إىل العمل خيص املؤسسات واملشاريع املقرتحة والباحثة عن التمويل

 .دوابلتايل ضعف عملية ختصيص املوار  املالية مستوى التجديد والتنوع يف اخلدمات ضعفو  التكاليف،
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 ثريأ: العالقة السببية وقنوات التالثايناملطلب 
 Vector)  بنماذ  االحندار الذايت الشعاعي دراسة العالقة السببية نستعني من أجل

ssive)AutoRegre  والذي أقرتح ،(Sims, 1980)1   من خالل انتقاده للطريقة التقليدية يف بناء النماذ
القياسية اآلنية، واالعتماد على فرضيات غري خمتربة وخاصة فيما يتعلق ابملتغريات التابعة واملستقلة ومعاملتها على 

  2 أساس متغريات داخلية أو خارجية يف املعادلة.

 يف السببيةتعر الفرع األول: 
يف منوذج  معاملة مجيع  املتغريات  ابلطريقة نفسها للوصول إىل تشخيص مقبول للظاهرة  (Sims)يقرتح  

حمل الدراسة، على هذا األساس تكون مجيع املتغريات داخلية تتحدد يف النموذ  على شكل نظام،  فكل متغري 
ن متغريات كل  نظام متكون منتكلم عن معادلة   يكون اتبع ويف نفس الوقت مستقل، وابلتايل بدل احلديث على

بفرتات إبطاء مناسبة  وماضي املتغريات األخرى  (t-1)متغري ل  معادلة احندار على ماضي  أو السنوات السابقة 
 بنفس فرتات اإلبطاء.

احلقيقي وذلك  عطبعا من أجل اختبار العالقة السببية خنرت قنوات التأثري واالنتقال من النظام املايل إىل القطا 
 ابلرتكيز على قناة تراكم رأس املال وقناة اإلنتاجية واليت مت التعرض هلا سابقا.

 
 : قنوات االنتقال والتحرك من التطور املايل إىل النمو االقتصادي3 -6 رقم الشكل

 
 
 

 

 من إعداد الطالب املصدر: 

تسليط الضوء على فكرة السببية، طبعا حتليل االحندار ال يعين ابلضرورة  من أجل (VAR)مناذ   ستعملتا
مفهوم السببية للتمييز بني املتغريات الداخلية  (Granger, 1969)أدخل  ري املستقل يسبب املتغري التابع.أن املتغ

ية وتتحدد ات كلها داخلمن خالل اعتبار أن املتغري  (VAR)واملتغريات اخلارجية، هذه الفكرة مت تطويها يف مناذ  
من مدى وجود عالقة تغدية راجعة أو مرتدة أو  تأكدل  (Granger)يستخدم اختبار  يف النموذ  االقتصادي.
طبعا عادة ما يكون هناك مشكلة ارتباط ذايت بني قيم املتغري الواحد عرب الزمن، والستبعاد  3عالقة تبادل بني متغريين،

                                           
Palgrave Macmillan. P. 306Gujarati, D. (2014). Econometrics by example.  1 

 حنن نفرتض وفقط ومل خنترب ذلك.  Yمستقل ويفسر تغريات املتغري التابع  Xفلما نقول أن املتغري  2 
 .277(. طرق القياس االقتصادي: حماضرات وتطبيقات. دار احلامد: األردن. ص.2012شيخي حممد )3 

النمو 
 االقتصادي 

مؤشرات 
 التطور املايل

 تراكم رأس املال 

 رفع معدل اإلنتاجية 
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ة املراد املتغري التابع لعدد من الفجوات الزمنية كمتغريات تفسريية يف عالقة السببي هذا املشكل يتم إدرا  قيم نفس
 قياسها، يضاف إىل ذلك قيم املتغري األخر بنفس عدد فرتات اإلبطاء.

، فمن ارحمتمل أن (B)قبل احلادث  (A)كما يلي: ''إذا كان حدوث احلادث (Causality)تعرف السببية 
مبعىن أن  إذا كانت هناك معلومات  1.'' (A)يسبب (B)يف املقابل من غري املمكن أن  .(B)سببا لــ  (A)كون ي

فاملاضي ميكن أن يسبب  ،(Granger)نقول أن هناك سببية  (B)التنبؤ حباضر  علىتساعد    (A)يف ماضي 
 . (Time does not run backward)احلاضر يف حني العكس ال، فالزمن ال ميكن أن يعود للخلف

لة األجل ومدى بدراسة السببية طوي سوف هنتمهنا  األجل.تبني العالقة قصرية أهنا ن عيو  سببية قرجنر م
 وابلتايل ضرورة (UP)األعلى  اإلنتاجية إىلحتريك معدل تراكم رأس املال ومعدل  علىقدرة النظام املايل اجلزائري 

 البحث يف العالقة السببية طويلة األجل.
ينطوي على تقدير  (T,Y)اختبارا للسببية عرف فيما بعد إبجراء  Toda & Yamamoto)(طورا  1995يف سنة 

 والذي يسمح بدراسة العالقة السببية يف األجل الطويل. )K+dmaxVAR( منوذ 
 

 2: يكتب كما يلي Toda & Yamamoto)(نموذج 

 

   𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐(𝑡) = 𝑎0 +  ∑ 𝑏𝑖(𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐)(𝑡 − 𝑖)  + ∑ 𝑐𝑖(𝐹𝐷)(𝑡 − 𝑖) + 𝑒1𝑡

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=𝑘+1

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=𝑘+1

… 𝐸𝑞(6.2) 

 

 

𝐹𝐷(𝑡) = 𝑎0 +  ∑ 𝑏𝑖(𝐺𝐷𝑃𝑝𝑐)(𝑡 − 𝑖)  + ∑ 𝑐𝑖(𝐹𝐷)(𝑡 − 𝑖) + 𝑒2𝑡

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=𝑘+1

𝑘+𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑖=𝑘+1

… … . 𝐸𝑄(6.3) 

 

 و االقتصادي.ميثل معدل نصيب الفرد احلقيقي من الناتج الوطين كمؤشر للنم pcGDP     :حيث
           FD .مؤشر التطور املايل 
           K عدد الفجوات املناسبة 
            dmax  درجة تكامل  السلسة الزمنية 

          
 3ربع حاالت:أ( جند أن  تتحدد 3و 2ابلعودة للمعادلتني أعاله )

                                           
Gujarati, D. (2014). Op cit. P.311. 1 

Abayie, E. F. (2006). Bivariate causality analysis between FDI inflows and -Frimpong, J. M., & Oteng 2

P.9.. muenchen.de/351/1/MPRA_paper_351.pdf-ps://mpra.ub.unihtteconomic growth in Ghana. Available from:  

Ibid. P.312. 3 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/351/1/MPRA_paper_351.pdf
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 : هنا يوجد حالتني (Unidirectional Causality) أ.العالقة األحادية
 ر التطور املايل العالقة من مؤش اجتاه(إىل النموFD يسببpcDPGإذا كانت مجيع املعامالت ))Ci(   دالة
 و ختتلف عن الصفر. إحصائيا
 املايل التطورالنمو إىل  العالقة من اجتاه (pcDPG يسببFD إذا كانت مجيع مقدرات )βi) ( معنوية

 .إحصائيا وختتلف عن الصفر

ملا تكون مجيع املعامالت للمتغريين  (bilateral causality) ة أو العالقة املرتدةب. العالقة التبادلي
(GDPpc) و(FD) .دالة إحصائيا وختتلف عن الصفر 

 .ملا تكوم املعامالت غري دالة إحصائيا (Independence )أصالسببية .ال توجد ج

الغرض و  (Tranamissiom canal Model)منوذ  قنوات االنتقال  بتحليلنقوم حىت نتأكد من ذلك 
يف اجلزائر  لنمواس املال ومعدل اإلنتاجية يف منوذ  رأمعدل تراكم يف على التأثري  البنوكمن  توضيح مدى قدرة 

 العالقة السببية إن وجدت.طبيعة  وابلتايل حتديد

 مؤشر القروض اخلاصة والنمو دراسة السببية بني : الثاينالفرع 
لنمو االقتصادي ايسبب املايل واملتمثل يف مؤشر القروض اخلاصة ن مؤشر التطور هنا حناول طرح تساؤل إن كا

  عن طريق قناة تراكم رأس املال وقناة اإلنتاجية.الكلي والنمو االقتصادي خار  قطاع ارحمروقات 

 القروض اخلاصة والنمو االقتصاديالسببية بني  أ.
ناة النمو االقتصادي من خالل ق يسببلعمق املايل إن كان حلجم القروض املمنوحة كمؤشر ل اختبارنريد 

أو ما يعرف بقناة تراكم رأس املال. طبعا خنترب إمكانية وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات حمل  االستثمار
 يف املستوى. (Var)مناذ   ابستخدام (Toda & Yamamoto)الدراسة من خالل سببية 

لتحديد العدد األمثل لفرتات اإلبطاء يف منوذ  : (Optimal lag length).عدد الفجوات املناسبة 1أ.
(Var)   يف املستوى حسب إجراء(T&Y)   متسلسل بني املتغريات نستعمل  ارتباطاملشروط لضمان عدم وجود
 Akaike information criterion)(.1معيار 

 ت املناسبة: حتديد عدد الفجوا33 -6 رقم اجلدول

 LogL LR FPE AIC SC HQ الفجوات 

0  60.52593 NA   6.81e-06 -3.383878 -3.249199 -3.337949 

1  188.1302   225.1840*   6.37e-09*  -10.36060*  -9.821884*  -10.17688* 

                                           
1 Kenza, M., & Mohamed, B. (2015). Financial development and economic growth in Algeria: An econometric 

analysis of the transmission channels. International Journal of Economic and Business Review, 3(2), 5-14. p. 13. 
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2  195.8941  12.33087  6.96e-09 -10.28789 -9.345135 -9.966381 

3  201.5565  7.993951  8.77e-09 -10.09156 -8.744768 -9.632263 

  .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج        

 (Lag =1)هي فجوة واحدة (AIC)من اجلدول أعاله نالحظ أن عدد الفجوات املناسبة هلذا النموذ  حسب 

 .(K+ dmax = 2)هنا تصبح 
 تبارات التالية:من أجل احلكم على جودة النموذ  جنري االخ: .جودة النموذج2أ.

 : اختبارات جودة النموذ 34 -6 رقم اجلدول

 يتذا ارتباطال يوجد  LM-STAT = 8.024(0.5316) االرتباط الذايت
 ال توجد مشكلة جتانس CHI-sq=178.10(0.1832) جتانس التباين

  .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

 

 بني حجم القروض اخلاصة والنمو االقتصادي  القنوات االنتق.3أ.
 :لتايلاجلدول احنلل إختبارات السببية واليت يوضحها  (K+dmax)يف املستوى وحسا   (Var)بعد إجراء  منوذ  

 : السببية بني القروض اخلاصة والنمو االقتصادي35 -6 رقم اجلدول

 النتيجة (Chi –Sq) ة إحصائي الفرضية القناة
مؤشر القروض اخلاصة ال  قناة تراكم رأس املال

 يسبب االستثمار
 H0ال ميكن رفض  (0.3204)0.97

مؤشر القروض اخلاصة ال  قناة اإلنتاجية
 يسبب النمو االقتصادي

 H0ال ميكن رفض  (0.7415)0.10

  .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

 %32.04لقناة تراكم رأس املال تساوي   (p. value)فرضية العدم حيث  من اجلدول أعاله ال ميكن رفض
ن مؤشر القروض ذ. إ %5، يف حني كانت  قناة اإلنتاجية غري معنوية وأكرب بكثري من  %5وهي أكرب بكثري من 

صادي يف النموذ  القتا النموإىل املايل  مستوى التطورمن يسبب االستثمار وابلتايل ال توجد قناة لالنتقال  الاخلاصة 
 التمويلي اجلزائري.

 خارج قطاع احملروقات السببية بني القروض اخلاصة والنموب.
أثر ارحمروقات ومعرفة قدرة النظام البنكي اجلزائري على حتويل املدخرات إىل استثمارات حقيقية  زاحةمن أجل إ

 منتجة وابلتايل التأثري على النمو خار  قطاع ارحمروقات.
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 فجوات املناسبة .عدد ال1ب.
 : حتديد عدد الفجوات املناسبة36 -6 رقم اجلدول

 LogL LR FPE AIC SC HQ الفجوات 

0  85.54946 NA   1.56e-06 -4.855850 -4.721171 -4.809921 

1  211.2618  221.8453  1.63e-09 -11.72128  -11.18257* -11.53756 

2  225.2958   22.28927*   1.23e-09*  -12.01740* -11.07465  -11.69589* 

3  233.7311  11.90875  1.32e-09 -11.98418 -10.63739 -11.52489 
 

  .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

 اختباروابلتايل جنري  (K+Dmax= 3)ن ذإ، 2حدد عدد الفجوات املناسبة بــــ  (AIC)نالحظ أن معيار 
(T&Y)  فجوات  ةثالثب. 

 .جودة النموذج2 .
 : اختبارات جودة النموذ 37 -6 رقم اجلدول

 يتذا ارتباطال يوجد  LM-STAT = 5.65(0.7737) االرتباط الذايت
 ال توجد مشكلة جتانس CHI-sq=109.39(0.4445) جتانس التباين

  .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

 .قنوات االنتقال3ب.
 : السببية بني مؤشر القروض اخلاصة والنمو خار  ارحمروقات38 -6 رقم اجلدول

 النتيجة (Chi –Sq)إحصائية   الفرضية القناة
قناة تراكم رأس 

 املال
مؤشر القروض اخلاصة ال يسبب 

 (0.2503) 2.77 االستثمار

ال ميكن رفض 
H0 

 ة اإلنتاجيةقنا
مؤشر القروض اخلاصة ال يسبب النمو 

 (0.2555) 2.72 خار  قطاع ارحمروقات االقتصادي
ال ميكن رفض 

H0 
  .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

لة رأس املال عند مستوى الدالتراكم يشري اجلدول أعاله أن  ال ميكن رفض فرضية العدم اخلاصة بقناة 
ر القروض اخلاصة ال يسبب االستثمار، كما أن  ال يسبب النمو االقتصادي خار  وابلتايل مؤش %5اإلحصائية 

وابلتايل ال ميكن رفض فرضية  %5أكرب بكثري من   (P. value) اإلنتاجية ألنخالل قناة  ارحمروقات منقطاع 
 العدم.
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النمو  بيسب القروض اخلاصة أو معدل التحويل املايل للقطاع اخلاص النسبة جند أن  ،خالصة ملا سبق
معدل اإلنتاجية. واملتمثلة يف تراكم رأس املال و  نتقالاالالكلي والنمو االقتصادي خار  ارحمروقات بسبب تعطل قنوات 

سيكون مع املؤسسات  ري للنظام البنكيطبعا سيطرة البنوك العامة على القطاع البنكي اجلزائري وابلتايل التعامل الكب
كما رأينا سابقا والذي ال يعكس كل املشاريع املمولة  ضعف معدل القروض اخلاصة  العامة، إضافة إىلاالقتصادية 

حناول أخد مؤشر أكرب من املؤشر السابق واملتمثل يف حجم القروض الكلية على هذا األساس  ،من قبل البنوك
 .البنكياملمنوحة من قبل النظام 

  ووالنم القروض العالقة السببية بني إمجايل :لثالفرع الثا
 إىل املؤسسات العامة واخلاصة.البنوك فيما يلي نركز على حجم القروض الكلية املمنوحة من قبل 

 االقتصاديالنمو و إمجايل القروض السببية بني أ.
املال  سأمؤشر إمجايل القروض يسبب النمو االقتصادي من خالل قناة تراكم ر كان إن   اختبارسوف يتم 

 قوم ابلنموذ  التايل.من أجل ذلك ن وقناة اإلنتاجية.
 .عدد الفجوات املالئمة 1أ.

 : حتديد عدد الفجوات املناسبة39 -6 رقم اجلدول
 

 LogL LR FPE AIC SC HQ الفجوات

0  1.082387 NA   0.000225  0.112801  0.247480  0.158730 

1  111.5064  194.8659  5.78e-07 -5.853319  -5.314603* -5.669601 

2  123.6293   19.25396*   4.88e-07*  -6.037017* -5.094265  -5.715511* 

3  132.1141  11.97851  5.21e-07 -6.006709 -4.659921 -5.547416 
 

  .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

 اختباروابلتايل جنري  (K+Dmax= 3)ن ذإ، 2حدد عدد الفجوات املناسبة بــــ  (AIC)نالحظ أن معيار 
(T&Y)  ثالث فجوات ب. 

 .جودة النموذج2أ.
 : اختبارات جودة النموذ 40 -6 رقم اجلدول

 االرتباط الذايت
 يتال يوجد إرتباط ذا LM-STAT = 8.06(0.5280) (3عدد الفجوات )

 مشكلة جتانس ال توجد CHI-sq=120.83(0.1878) جتانس التباين
  .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

 .يتضح أن النموذ  خايل من االرتباط الذايت ومشكلة عدم التجانس
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 بني إمجايل القروض والنمو الكلي وقنوات االنتقال . السببية3أ.

 ادي: السببية بني إمجايل القروض والنمو االقتص41 -6 رقم اجلدول

 النتيجة (Chi–Sq) إحصائية  الفرضية القناة
قناة تراكم رأس 

 املال
 (0.7975)0.45 مؤشر إمجايل القروض ال يسبب االستثمار

ال ميكن رفض 
H0 

 (0.6279)0.93 مؤشر إمجايل القروض ال يسبب النمو  قناة اإلنتاجية
ال ميكن رفض 

H0 
  .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

 ،اجيةاإلنت ةس املال وقناأال ميكن رفض فرضية العدم لكل من قناة تراكم ر  نالحظ أن  الهمن اجلدول أع
وابلتايل ال توجد سببية بني إمجايل القروض كمؤشر عن معدل التحويل يف النظام البنكي وبني معدل االستثمار 

 احلقيقي والنمو االقتصادي.

 روقات النمو خارج قطاع احملالسببية بني إمجايل القروض و ب.
كذلك من أجل إزالة أثر ارحمروقات ندرس عالقة إمجايل القروض كمؤشر عن معدل التحويل والتطور املايل 

 معدل االستثمار والنمو خار  قطاع ارحمروقات. مع السببيةوعالقت  

 بطاءات املناسبة عدد اإل.1ب.
 جوات املناسبة: حتديد عدد الف42 -6 رقم اجلدول

 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  12.63512 NA   0.000114 -0.566772 -0.432093 -0.520842 

1  136.1080  217.8933  1.36e-07 -7.300470  -6.761755* -7.116753 

2  149.9188  21.93478  1.04e-07 -7.583458 -6.640706 -7.261952 

3  165.0151   21.31252*   7.53e-08*  -7.942067* -6.595279  -7.482774* 
 

  .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

 اختباروابلتايل جنري  (K+Dmax= 4)ن ذإ، 3حدد عدد الفجوات املناسبة بــــ  (AIC)نالحظ أن معيار 
(T&Y)  .أبربع فجوات 
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 .جودة النموذج2ب.
 : اختبارات جودة النموذ 43 -6 رقم اجلدول

 االرتباط الذايت
 يتذا ارتباطال يوجد  LM-STAT = 4.32(0.8889) (4عدد الفجوات )

 ال توجد مشكلة جتانس CHI-sq=148.00(0.3924) جتانس التباين
  .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

 يتضح أن النموذ  خايل من االرتباط الذايت ومشكلة عدم التجانس.

 بني مؤشر إمجايل القروض والنمو خارج احملروقات السببية. 3ب.
 : السببية بني إمجايل القروض والنمو خار  ارحمروقات44 -6 رقم اجلدول

 النتيجة (Chi–Sq)إحصائية   الفرضية القناة
قناة تراكم رأس 

 املال
 (0.18)4.89 مؤشر إمجايل القروض ال يسبب االستثمار

ال ميكن رفض 
H0 

 قناة اإلنتاجية
مؤشر إمجايل القروض ال يسبب النمو خار  

 (0.6622)1.58 قطاع ارحمروقات
ال ميكن رفض 

H0 
  .Eviews-9املصدر: خمرجات برانمج 

يشري اجلدول أعاله أن  ال ميكن رفض فرضية العدم اخلاصة بقناة رأس املال عند مستوى الداللة اإلحصائية 
رحمروقات ايسبب االستثمار، كما أن  ال يسبب النمو االقتصادي خار  قطاع  القروض التايل مؤشر إمجايل وابل 5%
 . %5أكرب من   (P. value) اإلنتاجية ألنخالل قناة  من

ضح أن  ال توجد سببية بني حجم القروض اخلاصة ومؤشر إمجايل القروض والنمو يت ،خالصة ملا سبق
بل  ،النمو االقتصادي علىستوى التطور املايل اإلجيايب مل تأثريال ابنعدامللدراسة القياسية  ااالقتصادي وهذا أتكيد

بيعة فمن خالل دراسة قنوات االنتقال ميكن فهم ط أكثر من هذا توجد دالئل إحصائية على وجود التأثري السليب.
ابحللقة  (Dematredas)  دا ملا يطلق علي  وهي قريبة ج والنمو االقتصادي يف اجلزائر التمويلالعالقة املوجودة بني 

من و  فضعف معدل التحويل وضعف مستوى التمويل طويل األجل  ،بني املتغريين1 (Broken link) املكسورة 
اخلرو  ابلنتائج  ، ومن  ميكناملوارد  األمثل القدرة على ختصيصعدم و  يبني هشاشة النظام املايلالسببية  انعدام مت

 التالية:

                                           
1 Demetriades, P. O., & James, G. A. (2011). Finance and growth in Africa: The broken link. Economics 

Letters, 113(3), 263-265. P.265. 
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 موجود غريو  نوات التأثري يؤكد أن مستوى التطور املايل دون عتبة التأثري وابلتايل األثر غري مؤكدتعطل ق ،
، البنكي الرتكز معدل من خالل: ارتفاع البنكي القطاع يف املنافسة ضعفنتيجة  اخنفاض مستوى التطور املايل

 .ةالسوقي حصتها معدل عفوض اخلاصة البنوك جتربة حداثة، القرض سوق على العامة البنوك سيطرة
بري ومعرفتها ابلضعف القانوين واملؤسسايت والتنظيمي مينعها من لعب دور كوالبنكية إدراك املؤسسات املالية 

 سرتجاعاأتخر اإلجراءات القانونية والقضائية وطول مدة ويف متويل املشاريع طويلة األجل، فضعف إنفاد العقود، 
 قصرية األجل. القروضفضل الديون املتأخرة جتعل البنوك ت

وكخالصة ملا سبق جند أن التحدي األكرب الذي يواج  صانعي السياسات يف اجلزائر  الوضعيةيف ظل هذه 
االنتقال من  وابلتايل تفعيل قنوات هو كيفية إنشاء نظام مايل قوي يساعد على ختصيص املوارد وتنويع املخاطر

 لية وابلتايل حتقيق معدالت عالية لرتاكم رأس املال.حتقيق العالقة التفاعو  التمويل إىل النمو

 فعالية التمويل يف اجلزائروزايدة  املطلب الثالث: سبل تفعيل قنوات االنتقال

إن عملية تفعيل قنوات االنتقال وزايدة الفعالية تتطلب إنشاء نظام مايل قوي وسليم، والسؤال املطروح كيف 
 ران تتمثل يف فتح ورشات إصالحية تتحد يف ثالثة حماور أساسية:السبيل إىل ذلك؟ اإلجابة من وجهة نظ

 .أوال، العمل على التطوير البنكي وتعزيز الكفاءة والفعالية 
 .اثنيا، حتسني البيئة القانونية والتنظيمية 
 .اثلثا، توسيع فرص احلصول على اخلدمات املالية والتمويل 

 الفرع األول: عملية التطوير البنكي
البنوك اصة ختكون املؤسسات املكملة ضعيفة وغري فعالة يصبح للهيكل املايل البنكي و  ملاسبق أن   رأينا فيما

 ،حماسيب غري فعال مضعيف، ونظا. ففي الدول اليت متلك نظام قانوين اهليكل املايل لألسواق املاليةعلى  نسبيةميزة 
على الكشف  عمالمؤسسات قطاع األة أن جترب ضعيف تستطيع البنوك القويالعقود ومستوى محاية احلقوق  وتنفيذ

 متارس عملها اليت البنوكف عملية تراكم رأس املال والتجديد التكنولوجي.مما يسهل الديون على املعلومات وسداد 
بصورة جيدة حتفز التجديد التكنولوجي من خالل حتديد أصحا  ومنضمي املشروعات االبتكارية وتوفري التمويل 

حناول توضيح نقاط  فيما يلي بشكل إجيايب على النمو والتنمية. جديدة تساهمفري منتجات وأفكار هلم لتقدمي وتو 
 الضعف يف القطاع البنكي وحماولة اقرتاح سبل معاجلتها.

 :الدارس للهيكل املايل خيلص إىل أن  يتميز ابخلصائص التالية
 .مستوايت عالية من امللكية العامة 
 ي.عالية من الرتكز البنك نسب 
 .ضعف األداء، الفاعلية والكفاءة 
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مستوى  لزايدةهامة  واالنفتاح على الرأس املال األجنيب وسيلةهذه اخلصائص جتعل من اخلصخصة 
 ارحملي.سوق القرض املنافسة يف 

 املنافسةاخلاصة وتعزيز امللكية أ. 
ملكية القطاع ) لكية العامةما يالحظ على القطاع البنكي اجلزائري هو الرتكيز على املستوايت العالية للم

اس يف: طبعا تقدم احلكومة اجلزائرية مربرات هلذه النسب العليا واليت تتمثل أس ،(البنكي للدولة وبنسب تركز عالية
وبناء البنية  ،ختصيص االئتمان لالستثمارات االسرتاتيجيةالقدرة على توزيع رأس املال على خمتلف القطاعات و 

، إضافة ةوخاصة للمؤسسات الوطني عل من فرص احلصول على التمويل حمدودةة اخلاصة جتامللكيالتحتية، كما أن 
. إال ككلام  إجيايب على استقرار النظ دورالعامة وأن للبنوك  إىل أن البنوك اخلاصة هي األكثر عرضة لالزمات املالية

جلزائرية ا يب على كفاءة وفعالية البنوكدور سلكان هلا أن ومن خالل هذه الدراسة أتضح لنا أن تركز امللكية العامة  
 بطيء.اقل، وانتاجية أدىن ومنو  ادخارمعدالت  والنتيجة

وة املؤسساتية ذات الفج الدولة الناميةطبعا ملكية الدولة للقطاع البنكي تكون نتائجها أكثر سلبية يف 
هذا األساس تبدو  على ،املهنيةربة من خالل التعيينات السياسية غري املرتبطة أصال ابلكفاءة واخل الكبرية وذلك

الية. فمن فعالية وكفاءة املؤسسات البنكية وامل حمتملة على اجلزائر ذات فوائداخلاصة يف  التحول للملكيةعملية 
للمشاريع  يهاشاريع اإلنتاجية أكرب من توجالبنوك ميكن زايدة املنافسة وزايدة توجي  االئتمان حنو امل خصخصةخالل 
أصحا  النفوذ. كما أن التوج  للملكية اخلاصة سيقلل من التكاليف وسيعمل على حتفيز نظم احلوافز و  سيةالسيا

 وابلتايل تشجيع التجديد واالبتكار املايل.
 .ية إشراف قويةوعملبيئة تنظيمية عملية التوج  للقطاع اخلاص من خالل خصخصة البنوك تتطلب وجود 

إىل  ية اخلاصةامللكتؤدي سشراف والتصميم اجليد للمعامالت يم واإلفي ظل وجود بيئة سليمة من حيث التنظف
 حتسني األداء املايل وتقليل عدد القروض عدمية السداد. 

ملية ع شراف حيث ال ميكن أن ننتظر الشيء الكبري منتتسم بضعف التنظيم واإلبيئة  كيف اجلزائر هنا
لقدرة على ستكون على املدى الطويل بشرط حتسني ا تائجنالف ،التحول يف امللكية يف األجل القصرياخلصخصة و 

طبعا عملية اخلصخصة تتطلب إما حتسني القدرة على التنظيم والرقابة وابلتايل احلد من االزمات  اإلشراف والتنظيم.
هذا و  اليت حيدثها القطاع اخلاص، إما القيام بعملية بيع جزء من أسهم البنوك ملؤسسات مالية أجنبية طيبة السمعة

يف حني املنافسة  ،من أجل احلفاظ على االستقرار. فكما هو معروف املنافسة املفرطة ختلق بيئة بنكية غري مستقرة
 غري الكافية تسبب ضعف الفعالية وتقلل من فرص احلصول على التمويل. 
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 دخول البنوك األجنبية للسوق احملليب.
عملية فالفعالية. ن سن محتأن  األجنبية ميكنبنوك واملؤسسات إن زايدة األصول البنكية اليت تسيطر عليها ال

دخول البنوك األجنبية تتطلب شروط أولية: منها وجود عالقات جتارية ومالية قوية مع بلداهنا األصلية، إضافة إىل 
نكية ألسواق البعن ا هذه البنوك إىل حبثيف البلد املستضيف. ابإلضافة ء هلذه البنوك واملؤسسات وجود عمال

 تتيح هلا فرص النماء والربح الكبري. ليتاوالكبرية الناشئة 
اليت حتد من  ةيدخول البنوك األجنبية وهذا راجع للسياسات التقييد قيود علىابلعودة للجزائر نالحظ وجود 

ألجنبية ول ااملقابل قد تعمل األصاالجتاه ضعف بيئة األعمال وعدم تنوع االقتصاد اجلزائري. لكن يف و املنافسة، 
 على:
  ألمور مع حتقيق ا ذهالكفاءة والفعالية البنكية والتجديد املايل. ه زايدةعلى  تنافسية تعملخلق ضغوط

دمات ن  خلق بيئة مواتية وسليمة للعمل البنكي وحتسني نوعية اخلألنظام املايل من شلإشراف وتنظيم سليم وقوي 
 ويل إىل النمو االقتصادي. تعزيز قنوات االنتقال من التموابلتايل  ،املالية
  السيئة وغري  من متويل املؤسسات ارحملي سيقلل األجنبية للسوقدخول البنوك  املالية ألنتقليل اهلشاشة

 عالية.القادرة على حتقيق معدالت عوائد 
  دخول البنوك األجنبية يقلل من معدالت الرحبية، والنفقات اإلضافية وهوامش الفائدة يف السوق ارحملي

 لتايل حتسني كفاءة القطاع ككل.واب
  حتقيق املزااي التكنولوجية واملعلوماتية من خالل عملية ارحماكاة وحتقيق الوفرات اخلارجية وخاصة املكانية سواء

على مستوى التنظيمات التحوطية، حتسني املعايري ارحماسبية وعملية اإلفصاح املعلومايت أو على مستوى االلتزام 
 ارحملي. ابلتنظيمات للسوق

 طبعا عملية دخول البنوك األجنبية ال ختلو من خماطر وهواجس ال بد من أخذها يف احلسبان أمهها: 
  عملية الدخول السريعة للبنوك األجنبية وأتثريها السليب على مزااي وامتيازات البنوك ارحملية ومن مت زعزعة

 االستقرار املايل.
 ة يف الصناعة املالية والبنكية.الزايدة والتوسع الكبري للملكية األجنبي 
 .تقليل فرص إقراض ومتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 ني بيئة األعمال وتوسيع النظام املايل الفرع الثاين: حتس
إن وجود نظم قانونية حتمي املستمرين واملدخرين تعمل على زايدة مستوايت رأس املال االجتماعي 

صة النظم اليت تعمل على محاية حقوق امللكية، وحماربة الفساد ورفع نوعية ومستوايت الثقة يف االقتصاد، وخا
، يعا  على اإلصالحات املالية الرامية لتغيري اهليكل املايلما ومصداقية املعلومات بشأن املؤسسات االقتصادية. 

ملتغريات املؤسسية م االهتمام ابوإنشاء السوق املايل وسياسات التحرير يف اجلزائر املتبعة أثناء املرحلة االنتقالية عد
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سني البيئة القانونية . على هذا األساس العمل على حتمتطورة غرياآلليات القانونية واملعلوماتية والتنفيذية وابلتايل بقاء 
  والتنظيمية ومن مت توسيع النظام املايل من شأن  زايدة فعالية التمويل.

لتمويل وسيلة كتقييد املايل  التنظيم وال ترب اجلزائر من الدول اليت استعملتتعني البيئة القانونية والتنظيمية: حتس أ.
لكن يف املقابل كان  .اليت تؤثر على توزيع االئتمان من خالل الرتكيز على التنظيمات ددةحتقيق أهداف تنموية حمو 

النظام املايل قرار اءة واستكفدون التطلعات مما أثر سلبا على  بنواحي الرقابة املتعلقة ابلتحوط مستوى االهتمام 
لتنظيم ا طبعا التوجهات احلديثة للسياسات الدولية أصبحت تركز على هدف. (منوذجا والبنكي )أزمة بنك اخلليفة

 .مايل كفء ومستقر لق نظامإىل خيهدف أساسا الذي املايل احلديث 
إذا الة يف اجلزائر فع يلماتطوير إحداث إىل  قد تكون السياسات اإلصالحية الراميةخالصة ملا سبق، 

قدرة  علىنا سابقا كما رأي  يتوقففمستوى التطور املايل  فعالة، خلق بيئة قانونية وتنظيمية ألجلوجهت اجلهود 
زايدة  كما أن التقاليد القانونية لعبت دورا مهما يف  اخلاصة إنفاذ العقود.على محاية امللكية  التنظيمات والقوانني
الرتكيز على ر يف اجلزائهذا األساس يتطلب من صانعي السياسات  يف الدول املتقدمة، وعلى فعالية النظم املالية

 فعال وبناء نظام حماسيب ومعلومايت امللكية،حلقوق  أكربالوصول حلماية  النظم القانونية من أجلتعديل جوانب 
 عالية من سيادة القانون، وابلتايل العمل على: مستوايت وحتقيق 
  وإنفاذ هذه احلقوق لكيةحقوق املمحاية زايدة مستوى. 
  كفاءةبالعقود  يذتنفللتكيف مع املستجدات احلديثة، والقدرة على  ةجلعلها قابلالقواعد القانونية موائمة 

 أعلى.

ق مايل، طبعا يف إنشاء سو  يتمثلجاء قانون النقد والقرض من أجل طرح بديل متويلي ب. توسيع النظام املايل: 
 العدد القليل للمؤسسات املسجلة، وضعف لكند اجلبارة من أجل تطوير هذا البديل التمويلي. ال ننكر اجلهو 

ضعف  ابإلضافة إىل  .هاهار دتوليد العائدات اليت تسمح إبز هذه السوق املبادالت وانعدام ثقافة البورصة مل تستطع 
لها ملعلومات وضعف التنفيذ كالدخل املنخفض ومشكالت او ، ضعف معدالت سيادة القانونو ، النظم القانونية

 يف اجلزائر.هذا البديل التمويلي عوامل سامهت يف عدم جناح 
بتحسني وتطوير النظم القانونية من أجل خلق وتطوير املؤسسات املكملة والداعمة ء على هذا األساس، البد

قوق محلة حل محاية قوية سهم تتطلبأسواق األمن شأن  املساعدة على تطوير السوق املايل. هذه األخرية وخاصة 
 عالية من سيادة القانون.ومستوايت ونظام حماسيب ومعلومايت فعال  ،األسهم ومعلومات عامة وجيدة
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 ول على اخلدمات املالية والتمويلالفرع الثالث: توسيع فرص احلص
معدل االاتحة  ةالعمل على تطوير البنية التحتية واالبتكار يف اخلدمات من شأن  حتسني فرص الوصول وزايد

املالية وخاصة للمؤسسات الصغرية وحمدودي الدخل. على هذا األساس االهتمام ابملالية الرقمية والتمويل اإلسالمي 
 يف الصناعة املالية يف اجلزائر سيحسن من فعالية النظام املايل.

 التمويل اإللكرتوينو  الرقميةأ. املالية 
 ول تبنت اسرتاتيجية الشمول املايل من إدارة أمواهلم من خالل احلصيتمكن األفراد يف اقتصادايت الدول اليت

 واألساليب والوكالء ارحمليني ،والبطاقات القابلة إلعادة الشحن ،ستخدام اهلواتف ارحممولةابعلى اخلدمات الرقمية 
يف هذه الدول  لفاالستعمال الواسع للتكنولوجيا مسح إبعادة تشكيل طريقة تقدمي التموي، األخرى لنقاط البيع

)وخاصة الدول النامية(، حيث أاتح فرص عديدة للحصول على اخلدمات املالية بطريقة مماثلة ملا هو متوفر يف 
الدول املتقدمة. فاالستفادة من مزااي تكنولوجيا املعلومات واألنرتنت واالنتشار الواسع الستعمال اهلواتف ارحممولة 

ايل التقليل من معدالت االقصاء املايل. فيما سبق مت التعرض ألسبا  ضعف زاد من معدالت الشمول املايل وابلت
معدالت الشمول املايل يف اجلزائر، بعض األسبا  ميكن البناء عليها من أجل تشجيع عملية التحول الرقمي وزايدة 

 انتشار اخلدمات املالية الرقمية منها:
 نتشار الفروع البنكية وضعف ال بنية حتتية توفر عدم( نقاط البيعATMs،)  من شأن  تشجيع العمالء

 .لية الرقميةأرضية مالئمة للخدمات املا بشرط العمل على إنشاء ابستخدام التكنولوجيا الرقمية عامالهتمعلى إجراء م
 تكلفة  قلأب ارتفاع تكلفة احلصول على اخلدمات املالية الكالسيكية، وابلتايل إاتحة خيارات أخرى للعمالء

 حتفيزهم للتوج  للمالية الرقمية. ستعمل على
 حىت تستطيع التكنولوجيا واالنرتنت حتقيق مزااي على مستوى التطور املايل يف اجلزائر وزايدة معدل اإلاتحة املالية

 ال لبد من توفر شروط نذكر منها:
 .االهتمام ابلتعليم املايل وختفيض نسبة األمية املالية 
 ء على مستوى اهلياكل أو على مستوى الوسائل.ضرورة توفري بنية حتتية قوية سوا 
  إدراك صانعو السياسات يف اجلزائر أبمهية املالية الرقمية كاسرتاتيجية لتقليل حواجز الولو  والتكاليف للقطاع

 املايل الرمسي، ابلتايل فتح ورشات تعمل على حتسني آليات تدفق املعلومات وتسيري حل النزاعات.
  جية الشمول املايل ، وانتها  اسرتاتيتكافؤ الفرص والعدالة من أجل حتقيقوالتنظيمية  األطر القانونيةتعديل

 .لتعزيز تعميم اخلدمات املاليةمن قبل البنك املركزي 
  إدراك خماطر املالية الرقمية وابلتايل العمل على حماربة مجيع عمليات التدليس واالحتيال اإللكرتوين وغسيل

 األموال.



 قياس أتثري التطور املايل يف النمو وحتليل قنوات االنتقال..........لسادس: .................الفصل ا
 

312 

 

لألفراد يتيح و حتسني الكفاءة، شروط مع وجود نية حقيقية للتحول الرقمي سيعمل على إن توفري هذه ال
. وعالوة يذات طابع ابتكار  توفري فرص أعمال جديدةو  ،إبنشاء سجل إلكرتوين لألعمالو ،الوصول إىل احلساابت

يل الضرائب والرسوم منة وحتصعلى توزيع املدفوعات النقدية بطريقة آ ستساعد احلكومة املالية الرقميةعلى ذلك، فإن 
بطريقة عادلة. كما أن للجزائر ميزة نسبية يف عملية التحول الرقمي من خالل ارتفاع نسبة الشبا ،  وتوفري األموال

 .مات املالية الرقميةتقليدية للخدابلتكنولوجيا وعلى استعداد لتجربة منتجات غري هذه الفئة غالبا ما تكون مولعة 

 ميةب.املالية اإلسال
رم الشريعة حتطبعا يشري التمويل اإلسالمي إىل تقدمي اخلدمات املالية وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، 

اإلسالمية التعامل ابلراب سواء أخدها وتقدميها، والغرر الذي يتمثل يف عدم اليقني املفرط، وامليسر وعمليات البيع 
ة عن ضافة إىل ذلك ضرورة اقتسام املخاطر واملنافع املرتتبعلى املكشوف وأنشطة التمويل الضارة ابجملتمع. ابإل

املعامالت التجارية واالستثمارية، وأن يكون هلذه االستثمارات غرض اقتصادي دون مضاربة ال داعي هلا وأن ال 
 1تنطوي على أي استغالل ألي من الطرفني.

لى سبيل تقليدية من عدة جوانب، فععلى هذا األساس ختتلف الصريفة اإلسالمية على ما تقدم  البنوك ال
املثال تقرتح الصريفة اإلسالمية احلساابت اجلارية اليت ال تدر فوائد، وحساابت االستثمار ابملشاركة يف األرابح الذي 
يتحدد حسب رحبية البنك. كما تستخدم البنوك اإلسالمية عددا من العقود مثل عقود البيع مع هامش ربح واملتمثل 

 احبة، عقد التأجري واملشاركة وخدمات الوكالة.يف عقد املر 
ى أن  يل من قبل طاليب اخلدمات املالية؛ علللقطاع املا كحاجز للولو   اجلانب الديين تكلمنا سابقا على
، لشريعة اإلسالميةمع أحكام اتسعى لتجنب املنتجات واخلدمات املالية غري املتوافقة توجد فئة كبرية من اجملتمع 

ن . على هذا األساس ميكن أف معدالت الشمول املايل وزايدة معدالت االكتناز واالقتصاد املوازيوالنتيجة ضع
يكون التمويل اإلسالمي وتوفري املنتجات املالية اليت تتوافق مع الشريعة اإلسالمية كآلية لزايدة معدل احلصول على 

 طاع الرمسي.الرمسي واستقطا  أموال ضخمة للق التمويل والولو  للقطاع املايل
تشكل املبادئ املالية الشرعية حتداي كبريا أمام قدرة القطاع املايل اجلزائري على توفري هذه املنتجات على 
نطاق واسع وعلى حنو مستدام. ومن بني هذه املبادئ طبعا حترمي التعامل ابلفوائد والراب وهو مبدأ أساسي للبنوك 

ل مشاركة رأس املال يف األنشطة التجارية، وهو ما يتطلب مشاركة التقليدية، ومبدأ تشجيع خلق الثروة من خال

                                           
مت االطالع يوم:  .http://www.imf.org/external/arabic/themes/islamicfinance/index.htm#1ملزيد من املعلومات أنظر: 1

10/05/2017.  

http://www.imf.org/external/arabic/themes/islamicfinance/index.htm#1
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اجلهات املقدمة   للخدمات املالية يف املخاطرة مع عدم ضمان حتقيق العوائد املالية مستقبال. وعلى هذا األساس 
 1حىت يكون املنتج املايل متوافق مع الشريعة البد من حتقق قاعدتني أساسيتني: 

 اتية وابلتايل ال ميكن أن تزيد قيمة النقود إال بنشاط انتاجي؛ أي ال ميكن شراء النقود ليس للنقود قيمة ذ
 أو بيعها على أهنا سلعة وال ميكن أن تزيد قيمة النقود مبرور الوقت إال إذا كانت تستند إىل أصل.

 تزامن الستثماراهتم.جيب على مقدمي التمويل تقاسم املخاطر ابعتبارهم مستثمرون يتقامسون املغنم واملغرم امل 

ابإلضافة إىل وجود مبادئ أساسية تتمثل يف نوعية نشاط االستثمار وضرورة توافق  مع الشريعة واحتياجات 
 اجملتمع، ابإلضافة إىل حظر االستغالل يف العقود حلماية أطراف العقد.

 ج.التمويل األصغر
س جتارية. قدمي  إذا أحسن فهم  وتطبيق  على أسمن اآلليات املالية املرحبة مل ايعترب التمويل األصغر واحد

 واإلفراط يف توقع نتائج  من قبل صانعي السياسات قد يؤدي إىل احلد )أسس سياسية( حيث أن ضعف التطبيق
من آاثره اإلجيابية على االقتصاد. طبعا يعترب التمويل األصغر ضعيف االنتشار يف اجلزائر وقائم على مناذ  وآليات 

 يتم ربطها ابلنظام املايل. مل  حيث دها احلكومةحمدودة حتد
لن نناقش هنا مشاكل التمويل األصغر يف اجلزائر لكن نرى أن تبين منوذ  التمويل األصغر املتوافق مع 

التمويل اإلسالمي( من شأن  إاتحة فرصة احلصول على منتجات مالية  -أحكام الشريعة اإلسالمية )التمويل األصغر
املشروعات الصغرية، كما أن إاتحة فرصة تقدمي هذا النوع من اخلدمات للمؤسسات املالية جديدة  ألصحا  

اخلاصة من شأن  حتسني نوعية االستثمار يف املشاريع الصغرية واملتناهية الصغر، أما احلكومة فعليها الرتكيز على خلق 
وتنمية  ختيارالووضع منهجية علمية وعملية املناخ املالئم لعمل القطاع اخلاص يف تنمية هذا النوع من املشروعات 

ي وابلتايل تشجيع الكل االقتصادمشروعات التمويل األصغر يف القطاعات املختلفة واليت هلا مقدرات للمسامهة يف 
 .النمو االقتصادي

نقرتح هذا السناريو من أجل زايدة على هذا األساس وخالصة لكل ما سبق ومن أجل تطوير النظام املايل 
 التمويل والنمو االقتصادي يف النموذ  اجلزائري: وى تفاعلمست

  أوال، التوج  لسياسات حتسني البيئة القانونية والتنظيمية لضمان عملية تقدمي اخلدمات املالية وابلتايل خلق
 وكفالة احلقوق وتنفيذ العقود. حلمايةآليات 

                                           
يف: موجودة  ،CGAP(. االجتاهات العامة لالشتمال املايل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية. منشورات 2013مايكل، اتراز؛ ميادة ،الزغيب ) 1

le_focus_note_trends_in_sharia_comhttps://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/fi

. pliant_financial_inclusion_mar_2013_arabic_2_0.pdf 

 .10/05/2017مت االطالع يوم: 

https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/file_focus_note_trends_in_sharia_compliant_financial_inclusion_mar_2013_arabic_2_0.pdf
https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/file_focus_note_trends_in_sharia_compliant_financial_inclusion_mar_2013_arabic_2_0.pdf
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 وهذا  ،وامللكية العامة ةعاليالرتكز البنكي النسب معاجلة أوج  قصور النظام البنكي واملتمثلة أساسا يف  ،اثنيا
من خالل اخلصخصة وتفعيل املنافسة البنكية. بعد هذه العملية أتيت مرحلة السماح لألجانب لدخول السوق ارحملي 
من أجل زايدة حدة املنافسة واملسامهة يف تطوير البنوك واملؤسسات املالية بغض النظر على التوجهات السياسية 

 ارخيية.والت
  اثلثا، خلق اآلليات املناسبة لضمان دقة وتوفر املعلومات حول املؤسسات االقتصادية وهذا من شأن  خلق

 بيئة أعمال مواتية، وشفافة وحمفزة من شأهنا حتريك االستثمار يف قطاعات خمتلفة.
  والسوق املايل ة طة املاليوآليات الالوسارابعا، الذها  لعملية توسيع النظام املايل من خالل تطوير البورصة

 املؤسسات املكملة والداعمة للتطور املايل. وفريوهذا بعد تطوير البيئة القانونية وت
 توسيع فرص احلصول على التمويل من أجل خفض معدالت االقصاء املايل وهذا بتوسيع فرص  ،وأخريا

البتكار وذلك من خالل االعتماد على ا. احلصول على اخلدمات املالية املتوافقة مع احتياجات ومتطلبات طالبيها
 واستغالل انتشار التكنولوجيا واحرتام خصوصيات اجملتمع اجلزائري وتوفري البدائل املالئمة.
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 خالصة الفصل
 من خالل دراسة مستوى أتثري التطور املايل يف النمو االقتصادي تبني لنا أن: 

 نصيب  مؤشرات التطور املايل على أثر مو االقتصادي من خالل دراسة أتثري التطور املايل يف الن مستوى
خار   على نصيب الفرد احلقيقي من الناتج ارحملي اإلمجايلى الفرد احلقيقي من الناتج ارحملي من جهة ومن جهة أخر 

يب ال على املدى اإجي أتثريالنتائج أكدت على عدم وجود  ،لة أثر الريع البرتويلاوهذا من أجل إز  قطاع ارحمروقات،
ا دليل على ذالسليب وه أتثريوجود القصري وال على املدى الطويل، بل أكثر من هذا توجد دالئل إحصائية على 

حتسني معدل ال يف فع القدرة على لعب دورحمدودية وفعالية املؤسسات املالية وختلف القطاع املايل اجلزائري  وعدم 
القطاع املايل  على إمهالطبعا النتائج تكشف  .من مت حتريك النمو االقتصاديتراكم رأس املال وزايدة اإلنتاجية و 

وعدم االعتماد علي  يف النموذ  التنموي بقدر االعتماد على الريع البرتويل والذي تبني من خالل التأثري اإلجيايب 
 والكبري ملؤشر التجارة على معدالت النمو سواء يف األجل القصري والطويل. 

  ري من االقتصاد اجلزائ معاانةدراسة قنوات االنتقال وحتليل معدل التحويل املايل أين أتضح من خالل
عدالت االستثمار مأدى إىل ضعف  للثروة مماسائلة وعدم القدرة على حتويلها إىل استثمارات منتجة  ادخاراتتشكل 

 مويل طويل األجل يف هيكل القروض.التو 
 واليت  نتاجيةتراكم رأس املال وقناة اإل ةتعطل قنا والنمو وابلتايلاملايل  السببية بني مؤشرات التطور انعدام

 من خالهلا يعمل التطور املايل على رفع معدل التخصيص والتنويع.

ح وهلذا يصب الدائريتنيابحلبل املنكسر بني  (Demaderiads)إذن هذه النتائج تشري إىل ما يطلق علي  
د الطبيعية( )لعنة املوار من خالل التأثري السليب للريع البرتويل ف ،(Beck)إىل حتليل النموذ  التمويلي اجلزائري قريب 
عملية دل سوء التخصيص وتعظيم املخاطر ب املؤسسات املالية تعمل علىصبح تعلى مستوايت التنمية املالية، 

عال من خالل وفوي وسليم ومن أجل تدارك هذه احلالة البد من العمل على إنشاء نظام مايل ق التنويع.و التخفيض 
االهتمام ابلتطوير البنكي، حتسني البيئة القانونية والتنظيمية وتبين اسرتاتيجية الشمول املايل لزايدة معدل االاتحة 

 املالية.
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 متهيد

 األنظمة قيامأمهية  لنا النمو االقتصادي تبنيعلى من خالل حبثنا النظري والتطبيقي ملستوى أتثري التطور املايل 
بواسطتها  من خالل توفري اآلليات واخلدمات اليتساسية يف االقتصادايت احلديثة، وذلك أاملالية بوظائف جوهرية و 
دخرات وتوع  االئتما  وحتشد امل ،توفر خدمات الدفع اليت تيسر تبادل السلع واخلدماتفهي تتم العملية التمويلية، 

 على هذا األساس يعمل الوسطاء املاليو  على تقييم االستثمارات ورصد أنشطةو وتقرض املقرتضني واملستثمرين، 
يزيد من كفاءة استخدام املوارد ، وذلك ما سات من خالل التغلب على مشكلة املعلومات ومعاجلتهااملؤس

 .هلا والتخصيص األمثل

م النتائج عرض أهاختبار الفرضيات و على هذا األساس تتحدد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة من خالل و 
 املتوصل إليها يف اجلانب النظري والتطبيقي.

 صحة الفرضيات اختبار
لى املستوى سواء ع النمو االقتصادي علىمستوى أتثري التطور املايل  مت صياغة جمموعة من الفرضيات حول

 حناول فيما يلي اختبار صحتها. ،النظري والتطبيقي

 فاذ العقود درجة محاية حقوق امللكية وعملية إنلتبني أ   ،فيما خيص الفرضية األوىل املتعلقة ابملؤسسات
بني تدور مهم يف تفسري مستوى تباين التطور املايل والنمو االقتصادي يف االقتصادايت احلديثة، على هذا األساس 

أمهية كبرية لعملية تراكم رأس املال ومن مت تعزيز النمو ات وجود هذه املؤسسات كمؤسسات داعمة ومكملة ذأ  
 يف األجل الطويل.ي االقتصاد

  القائد والطلب التابع  ومن خالل آلية العرض ، تبني أنهلتطور املايلأما الفرضية الثانية املتعلقة بقنوات أتثري
 حيدث أتثري إجيايب على عملية تراكم رأس املال وإحداث تنو  تكنولوجي ومن مت تشجيع النمو والتنمية.

 خلاصة ابلدول اوجود العالقة احليادية والتأثري السليب يف الدراسات التطبيقية أما فيما خيص الفرضية الثالثة ف
 املؤسسايت.والقانوين و  جيعل من عالقة التمويل والنمو عالقة غري حامسة تتحد مبستوى التطور املايلالنامية 

 لتأثري اإلجيايب وإحداث امستوى التطور املايل يف اجلزائر مل يصل إىل عتبة فإ   ،أما فيما خيص الفرضية الرابعة
 الوفرات اخلارجية على النمو االقتصادي وابلتايل: 

  مستوى التطور املايل احملقق ال يؤثر إجيااب على النمو االقتصادي يف األجل القصري، بل أكثر
 من ذلك هناك داللة معنوية على وجود التأثري السليب لبعض املؤشرات.

 على النمو االقتصادي يف األجل الطويل حي  مل نستطعمستوى التطور املايل ال يؤثر إجيااب  
 إثبات وجود عالقة طويلة األجل بني مؤشرات التطور املايل والنمو االقتصادي.
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   لبا على فعالية س تؤثرالفجوة املؤسساتية وضعف املؤسسات الداعمة أما فيما خيص الفرضية اخلامسة فإ
بح القطا  املايل صي؛ أين من التمويل إىل النمو االقتصادي االنتقالقنوات  ضعف وهشاشةالنظام املايل، وابلتايل 

 .عملية التنويعتخصيص وتعظيم املخاطر بدل العلى سوء  يعمل

  عدم مرونة فإ   ،اجلزائر يف وعايدة مستوى التفاعل التطوير املايل املتعلقة بعمليةيف حني الفرضية األخرية
دال من التوسيع ب فعالية النظام احملاسيب وضعف إنفاذ العقود جيعل من التطوير البنكي وفعالية النظام القانوين، وعدم

زائري؛ إذ أ  يف القطا  املايل اجل النتقالقنوات ا تفعيلاالسرتاتيجية األنسب حاليا إلحداث عرض قائد و  ،املايل
 ود.احلقوق وتنفذ العق حتمي كفؤةومنظومة قانونية   ،قويةو مؤسسات داعمة  يتطلب تطوير السوق املايل

   لنتائج املتوصل إليهاا
 ني: ميكن وضعها يف شقبنتائج الدراسة واليت بعد مناقشة صحة اختبار الفرضيات ميكن اخلروج 

ايل والنمو عالقة التطور امل إىل أ  توصلنا صحة فرضيات الدراسة واختباردراسة من خالل : النتائج النظريةأوال: 
  : وجهات نظر خمتلفة أمهها أ تتحد من خالل االقتصادي عالقة غري حامسة 

  علوماتية من خالل خلق اآلليات القانونية وامل حتديد مستوى التطور املايلللتقاليد القانونية دور مهم يف
ات دور على هذا األساس تلعب املؤسسو  ،اليةعبكفاءة  التعاقدية إلنفاذ العقود ومحاية امللكية اخلاصة واحلقوق

 حاسم يف تفسري مستوى التباين يف النمو االقتصادي والتطور املايل بني خمتلف االقتصادايت احلديثة.

  وقدرة املؤسسات املالية على متويل االستثمارات ذات الطابع االبتكاري التجديدي  القائدالعرض فرضية
ذا النموذج ه وإحداث تنويع تكنولوجي قادر على حتريك النمو االقتصادي. ،معدل تراكم رأس املال رفع يؤدي إىل

 .البلدا  النامية االقتصادية والنمو يف قادر على قيادة التنمية

  املالية اليت  يباتوالرتت على توفري اخلدمات ادرالتجديد واالبتكار املايل الق رو التابع وظهالطلب فرضية
 الحتياجات ئمةتكو  مالالرتتيبات املالية اجلديدة  ذهه لقطاعات احملركة للنمو االقتصادي،حيتاجها االقتصاد وا
 .قيقيوطلبات القطا  احل

 املراحل األوىل لعملية  يف إذالتابع، بني العرض القائد والطلب الديناميكية عملية التفاعل و لعالقة التبادلية ا
فيض ختاملدخرات وختصيص املوارد من خالل  شدح القادر علىقائد اللعرض ليف حاجة االقتصاد كو  يالتنمية 

ت املالية تقدم العملية التنموية يتولد طلب جديد على اخلدمات والرتتيبا ومع ،االبتكاريالتمويل العجز املعلومايت و 
 .ات القطا  املايلمؤسس يفواالبتكار  املايل داجلديدة مما يؤثر إجيااب على التجدي

  بني التطور املايل والنمو أو ما يعرف ابلعالقة املنكسرة  التأثري غيابو حيادية العالقة(Broken Link) ؛

  التطور املايل. يف أتثريأي  النمو ال يسببيف املقابل و  ،النموأي أتثري يف ال حتدث ات النظام املايل سمؤسأ   أي
 هذه احلالة مصاحبة لألنظمة املالية املتخلفة غري القادرة على ممارسة عملية التمويل بفعالية.



 ............................................................................................... اخلامتة

318 

 

   التمويل املفرط أو ما يعرف ابلنمو السريع لالئتما(Too much finance)  يؤدي إىل تقلبات يف
االقتصادي ى النمو عل للتمويل التأثري السليبظهور ذلك  يلي ،واملصرفيةاالقتصاد الكلي ونشوء األعمات املالية 

 .وخاصة يف األجل الطويل

 العتبة أثر (Threshold Effect)  وجود بيئة مؤسساتية سليمة وإطار قانوين  حي املؤسساتية، والنوعية
من حتد اتية وجود فجوة مؤسسالتفاعل بني التطور املايل والنمو االقتصادي، يف املقابل  من مستوىفعال يعزع 
ومكملة داعمة  ساتل عدم وجود مؤسظيف  إجيايب هنا التطور املايل ليس له أتثري ؛التفاعل بني املتغريينمستوى 

 .. هذه احلالة مصاحبة القتصادايت الدول الناميةاحلقوق محايةتوفر احلوافز لتحمل املخاطر و 

  لنفطية وتعرضها االنامية  الدولبعض لعنة املوارد الطبيعية وعايدة مستوى سوء ختصيص املوارد املالية يف
التأثري هور ظالنظام املايل يعزع املخاطر بدل من العمل على ختفيضها وابلتايل  يف هذه احلالة، اخلارجيةللصدمات 
 .النمو االقتصاديعلى  للتمويلالسليب 

  فعالية  قلل منيالعقود طار قانوين فعال حلماية حقوق امللكية وإنفاذ إعدم توفر بيئة مؤسساتية سليمة و
ابلتايل و  تصبح العقود املالية ضعيفة ال تساعد على جتميع وتنويع املخاطر، يف هذه احلالة، النظام والتطور املايل

 .عملية التمويل والنمو االقتصاديبني  (Dynamic Interaction)كية يحدوث العالقة التفاعلية الدينامتثبيط 

 يف  ةاملالي اتعائقا كبريا أمام القطاع مثلتة الكبرية مشكلة عدم تناظر املعلومات والفجوة املؤسساتي
لتحرير املايل وسياسات ا لإلصالحاتعلى هذا األساس مل تكن و  ،للموارد املالية يف الدول النامية األمثلالتخصيص 

 .يكبري على القطا  احلقيقدور  يف هذه الدول 

  س املال أقناة تراكم ر  أوال أساسية:يعمل التطور املايل على دفع النمو االقتصادي من خالل ثالث قنوات
ة قناأخريا والتنويع التكنولوجي يف االقتصاد، و قناة التجديد االبتكاري  . اثنياوفرات خارجيةإحداث والقدرة على 
 .كلفة ممكنةت وأبقلللجميع يف الوقت املناسب  يلالتمو الشمول املايل وإاتحة  واسرتاتيجيةاخلدمات املالية 

  تعمل االختالفات السياسية اخلاصة ابلقوة النسبية للدولة وحائزي امللكية اخلاصة على صناعة وتكوين
ن مجيع م احلقوقومحاية تدعم امللكية اخلاصة وإنفاذ  ماليةعلى هذا األساس جند أنظمة و  القانونية،التقاليد 

وعايدة  جتماعياالقوة الدولة وهذا ما يؤثر إجيااب أو سلبا على رأس املال  مالية تكرس قابل أنظمةم يف ،االنتهاكات
 .االقتصاد واحلكومةمستوى الثقة يف 

  تشكيل  إىليقود من عدم التأكد يف االقتصاد، هذا األخري  حالةضعف مستوايت التطور املايل يولد
 يلها إىل استثمارات حمركة للنمو االقتصادي.ادخارات احتياطية سائلة غري منتجة يصعب حتو 
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 النتائج التطبيقيةاثنيا: 
 من خالل دراسة حالة اجلزائر ميكن اخلروج ابلنتائج التالية: 

 يتميز النظام املايل اجلزائري ابخلصائص التالية: فيما خيص بنية النظام واهليكل املايل:

  عالية،بنكي كز البنوك العامة بدرجة تر  ليهتسيطر ع ،مايل بنكيحنو البنوك؛ أي هيكل  كليا  متجهنظام مايل 
 .ق املايلخلدمات السو  شبه الكليضعف احلصة السوقية للبنوك اخلاصة والغياب قابل ميف 

  ام البنكي  البنوك العامة أثر سلبا على التنافسية البنكية وفعالية النظ ةارتفا  معدالت الرتكز البنكي وسيطر
 أقلقروض  يف املقابل منح ،رأس مال مقبول وسيولة عاليةو حتقيق معدالت رحبية عالية، يف ذلك  ككل، وجتسد

 .اصةاخلو عامة الللمؤسسات االقتصادية 
  فعةمستوى حتمل املخاطر وحتقيق العوائد املرتضعف التجديد على مستوى اخلدمات املالية وكذلك على. 

  :أن تبني التطور املؤسسايتجودة املؤسسات و  خيص مستوىفيما 
  لىعدم القدرة عو  ،ضعف النظام القانوين يف متثلتمؤسساتية كبرية يف االقتصاد اجلزائري  فجوةوجود 

مما أثر سلبا  اذ احلقوقعملية إنفكبري يف نظام حماسيب غري فعال وضعف  و التكيف مع املتطلبات احلديثة للعوملة، 
 .على نظام احلوافز

  يف  نظام املايلفعالية ال أثر سلبا علىمحاية احلقوق التعاقدية مستوى كذلك   ضعفضعف أنظمة امللكية و
 .تنويع املخاطر وجتميعها

 املدخرينلى محاية ع القوانني والقدرةإنفاذ تفعيل و سلبا على عملية  ومستقر أثر طار قانوين فعالعدم وجود إ 
 .واملستثمرين
 ا على ووسائل نقل املعلومات أثر سلب ،والتنظيمات اليت تدعم املعامالت ،وآليات اإللزام ،ضعف القواعد

 .التخصيص األمثل للموارد املالية وظائف النظام املايل وخاصة قناة
 حلكومة اومن مث ضعف معدالت الثقة يف  ،س مال االجتماعيأمعدالت الر على  ضعف املؤسسات أثر سلبا

لى القطاعات ع واقتصارهاألجنيب املال  رأسمعدالت ضعف وابلتايل ، اجلزائراالستثمار يف  ملناخواالقتصاد و 
 .فقط االستخراجية النفطية

 :مستوى التطور املايلفيما خيص 
  انعكسوهذا ما  1990نتيجة اإلصالحات املالية وخاصة بعد هناك حتسن يف بعض مؤشرات التطور املايل 
، لكن ضعف معدل 2000بعد سنة  اجلزائر وخاصةيف للتطور املايل املؤشر العام  يفوالزايدة املستمرة التحسن على 

 بعيد عن املعدالت العاملية.مستوى التطور املايل  أبقى (QM/GDP)ومؤشر  اخلاصالقروض للقطا  
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  ت خالل ضعف معدال من، وذلك اخلدمات املاليةوخاصة يف جانب عرض ضعف مستوايت الشمول املايل
 البيع.االنتشار البنكي ونقاط 

  لى النماذج التقليدية ع واعتمادها ،التوسع لدى البنوك اجلزائرية اسرتاتيجياتغياب مفهوم الشمول املايل يف
لبطاقات او  (ATMs)منافذ التجزئة مثل يف  ؛ أي ضعف كبريتقدمي اخلدمات املالية عرب الفرو  البنكية املكلفةيف 

 .مالية بديلة كالتمويل اإلسالمي والتمويل املصغر ، إضافة إىل عدم وجود خدماتالغري مكلفة البنكية

  الرتكيز ملالية؛ أي عدم البنوك واملؤسسات ا لدى احلديثةالنظرة التسويقية وغياب ضعف البنية التحتية البنكية
 .فقط واقتصار تعامالهتا مع احلكومة واملؤسسات الكربىعلى قاعدة اهلرم 

 ابلدوام   تتسمالحالة ظرفية  هياجلزائري  املايل اليت يتمتع هبا النظام املايل مؤشرات السالمة واالستقرار
تعمل يف  امعدالت مردودية مقبولة ألهنو  ،سيولة مرحيةو فالبنوك اجلزائرية تظهر ذات رأس مال جيد،  ؛واالستمرارية

ؤسسات دو  املل متويو تكررة عمليات اإلنقاذ امل ، إضافة إىلالبنكي زمعدالت عالية من الرتكو حميط غري تنافسي 
 ضغط وخماطرة،

 التأثري فكانت النتائج كما يلي: فيما خيص عالقة التطور املايل والنمو االقتصادي وقنواتأما 
 ل مؤشر على النمو االقتصادي الكلي من خال كا  هلا أتثري سليبالتطور املايل  مؤشرات القصري  األجل يف

(QM/GDP)  ومؤشر القروض اخلاصة(Private)  ومؤشر حجم األصول(Tactif). 
  بني مؤشر  معنواييكن التأثري يف األجل الطويل مل(QM/GDP) وهي النتيجة  ،الكلياالقتصادي  والنمو
 .(Private) فيما خيص مؤشر القروض اخلاصةنفسها 
  ا ما يؤكد وهذ ،و داللة إحصائيةذسلبا على النمو االقتصادي و  أثريف األجل الطويل مؤشر حجم األصول

 .يف النموذج التنموي اجلزائريوالقطا  املايل التمويل على عدم أمهية نظام 
  يف األجل الطويل مل نستطع إثبات وجود تكامل مشرتك بني مؤشرات التطور املايل(QM/GDP)   كمؤشر

 .ونصيب الفرد من الناتج احلقيقي خارج قطا  احملروقات (Private)حلجم النظام املايل ومؤشر القروض اخلاصة 
 وضعف نسبة القروض طويلة األجل يف ،إ  ضعف معدل حتويل االدخار السائل إىل استثمارات حقيقية 

 .هيكل القروض البنكية مؤشرات تدل على ضعف فعالية النظام املايل البنكي وحمدوديته يف االقتصاد الوطين
  سائلة غري منتجة انجتة عن ضعف معدل التحويل املايل  ادخاراتئري من تشكل االقتصاد اجلزايعاين
 .طويل األجل النمو االقتصاديعملية تراكم رأس املال و بشكل كبري  تأعاق

   عدم وجود قنوات لالنتقال والتأثري السليب ملستوى التطور املايل يف النمو االقتصادي ميكننا من القول أب
سوء ختصيص املوارد  يعمل على يف اجلزائر خاضع للعنة املوارد النفطية، وابلتايل النظام املايلمستوى التطور املايل 
 .(بدل ختفيضها وتنويعها)وتعظيم املخاطر 
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 دراسةال مقرتحات
 :ملايلمن أجل عايدة فعالية النظام ا انطالقا من النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي االقرتاحات التالية 

  والفجوة املؤسساتية جيعل من النظام البنكي والعرض القائد السبيل األهم لتفعيل  القانو ضعف النظام
أو ما يعرف ابلتعميق  كيالبنعمل على التطوير فالالعالقة التفاعلية بني القطا  املايل والقطا  احلقيقي، وابلتايل 

 .اق مالية جديدةوخلق أسو  أهم من عملية توسيع النظام املايل املايل حاليا

 وذلك من  ،تبين اسرتاتيجية الشمول املايل من قبل البنك املركزي وطرحها على البنوك واملؤسسات املالية
سهيل ومن مت ت وحمدودي الدخل قصاء املايل وعايدة االهتمام بقاعدة اهلرماالتقليص معدالت العمل على خالل 

 .سبل احلصول على التمويل

  التحدي إ  فاملخاطر، ومنه  تقليلعملية التطوير املايل تبدأ من إنشاء نظام مايل قوي وسليم يساعد على
وخلق املؤسسات الداعمة  ،والتنظيمية ،يف حتسني البيئة القانونية يتمثليف اجلزائر السياسات الذي يواجه صانعي 

ليات خلق آ خلاصةا حقوق امللكيةإضافة إىل محاية تكو  احلقوق مضمونة سواء للمستثمر احمللي أو األجنيب، حىت 
 تعمل على تنفيذ العقود. كفاءةذات  

  وتدين  ضعف مستوايت االدخار ومنح االئتما و متركز امللكية العامة للبنوك يؤدي إىل تدين كفاءة البنوك
 ل؛ عام وخاص)عملية مزج رأس املاوفتح رأس مال البنوك  ة، على هذا األساس قد تكو  اخلصخصاإلنتاجية
فوجود ول للتمويل.  وصال فرصفرصة لتحسني املنافسة والكفاءة وعايدة احلوافز للتجديد املايل وتوسيع وأجنيب( 
وابلتايل  نظام مفتوح يسمح ابلدخول له واخلروج منه ؛ أييعمل يف بيئة تنافسية ايتطلب نظام ؤكفنظام بنكي  
 .نظمةاملو الدولة املتدخلة  سياسات القطا  املايل إىلعلى  الدولة املهيمنة سياساتاالنتقال من 

  ميكن توضيحها فيما يلي: كثرية وآفاق  للموضو  تشعبات آفاق الدراسة:
ات أهم املواضيع اليت أاثرت النقاش واجلدل يف الدراس والنمو منبني التمويل العالقة غري احلامسة تبقي 

ن فعالية النظام املايل م اليت ترفعاالقتصادية احلديثة، وإمياان من الطالب إبمكانية توسيع وتطوير البح  عن اآلليات 
 تالية:اضيع النقرتح املو  يعزع من فرص النمو والتنمية.وإحداث عرض قائد يف التخصيص األمثل للموارد  يالبنك

 جلزائر، حالة االفجوة املؤسساتية وأمهية اإلصالح املؤسسي يف حتقيق التنمية االقتصادية. 

 دور الشمول املايل يف التطوير املايل والنمو االقتصادي. 

  استشرافية.حتليلية دور اإلصالح املؤسسي يف تفعيل بورصة اجلزائر، دراسة 
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 : متغريات الدراسة 1امللحق رقم 

 املتغري التابع واملتغريات املفسرة  .1
 

GDPPC GDPHH INV GOV TRADE INFL 

1980 137593.414 94309.4897 0.39076923 0.27086769 0.57333538 9.5178245 

1981 137044.424 94683.8067 0.36990595 0.30122779 0.58316091 14.6548426 

1982 135686.302 97311.1292 0.37283238 0.34896437 0.5292004 6.54250963 

1983 139640.757 102511.971 0.37569532 0.36296534 0.47284553 5.96716393 

1984 143294.838 109358.165 0.35164423 0.34229447 0.42980194 8.11639796 

1985 136960.548 106143.721 0.34569169 0.34274286 0.39153791 10.482287 

1986 121743.125 105868.554 0.33555924 0.33995658 0.26153254 12.3716092 

1987 118872.3 102149.754 0.2755638 0.32121409 0.23444239 7.44126091 

1988 117913.064 100132.652 0.27639483 0.34248926 0.25421458 5.91154496 

1989 127193.014 104870.986 0.30073234 0.29411764 0.33548074 9.30436126 

1990 138092.01 106987.021 0.2858942 0.24559194 0.37656891 16.6525344 

1991 162630.818 117135.592 0.31841328 0.25115454 0.44148018 25.8863869 

1992 149758.128 113982.766 0.30757488 0.40081186 0.41743655 31.6696619 

1993 135209.201 106520.963 0.29090908 0.40877101 0.38129245 20.5403261 

1994 131353.048 102524.423 0.30080143 0.37970432 0.44551123 29.0476561 

1995 132532.511 98872.609 0.30908556 0.38160202 0.50821058 29.7796265 

1996 141662.727 100298.589 0.25678412 0.28194903 0.48215447 18.6790759 

1997 142678.334 99622.084 0.22446974 0.30400548 0.46519942 5.73352275 

1998 136296.92 105564.698 0.27148483 0.30939374 0.40319172 4.95016164 

1999 149861.255 108629.109 0.26247669 0.29698064 0.44814729 2.64551113 

2000 187705.776 114130.003 0.23563911 0.28570827 0.56933028 0.33916319 

2001 182279.321 120015.027 0.26841059 0.31251305 0.53114221 4.22598835 

2002 189857.788 127854.633 0.30653369 0.34285291 0.54352308 1.41830192 

2003 208810.119 134510.98 0.30340663 0.31210297 0.56156028 4.26895396 

2004 232062.452 144514.298 0.33263542 0.30718721 0.59388166 3.9618003 

2005 277624.076 154529.447 0.31656412 0.27136224 0.64998721 1.38244657 

2006 300640.251 163354.471 0.30170461 0.28853435 0.65135014 2.31452409 

2007 314165.803 176804.853 0.34469481 0.33237536 0.65551873 3.67382727 

2008 348096.432 190572.579 0.37348437 0.37949706 0.69424656 4.86299053 

2009 292058.551 200963.353 0.4687646 0.42599551 0.6222337 5.73433341 

2010 332014.076 216270.07 0.41430293 0.37250688 0.61254688 3.91304348 

2011 379075.998 242852.152 0.38053205 0.39287072 0.67474233 4.52176466 

2012 379101.883 249612.172 0.39154901 0.43545138 0.65408707 8.89458529 

2013 369542.646 259280.309 0.43405261 0.36180387 0.63602912 3.25368418 

2014 364478.047 266020.084 0.4558967 0.40572317 0.62095242 2.91640641 

2015 328351.322 268505.217 0.51141874 0.46144874 0.6012943 4.78497696 

2016 312071.343 262732.905 0.50696792 0.42720788 0.57342197 6.4 

 

 



...  .........................................................................................املالحق   

323 
 

 مؤشرات التطور املايل-2
 

M2/GDP Private ACTIF DEPOT TCREDIT QM/GDP 

1980 0.5756 
 

0.5994 0.2622 0.4217 0.0560 

1981 0.5703 
 

0.6410 0.2681 0.4623 0.0587 

1982 0.6642 
 

0.7033 0.3592 0.5434 0.0606 

1983 0.7100 
 

0.7017 0.3853 0.5690 0.0564 

1984 0.7276 
 

0.7184 0.4094 0.5913 0.0534 

1985 0.7685 
 

0.7040 0.4334 0.5988 0.0743 

1986 0.7600 
 

0.6675 0.3944 0.5965 0.0741 

1987 0.8200 
 

0.6636 0.4257 0.5776 0.1050 

1988 0.8400 
 

0.6662 0.4472 0.5522 0.1166 

1989 0.7300 
 

0.6945 0.3780 0.4961 0.1373 

1990 0.6187 
 

0.7063 0.3211 0.4453 0.1312 

1991 0.4817 
 

0.7172 0.2645 0.3779 0.1069 

1992 0.4924 0.0725 0.6784 0.2738 0.3836 0.1395 

1993 0.5274 0.0648 0.6681 0.3169 0.1851 0.1548 

1994 0.4864 0.0650 0.6182 0.2978 0.2056 0.1661 

1995 0.3988 0.0511 0.5874 0.2468 0.2821 0.1409 

1996 0.3561 0.0501 0.5804 0.2179 0.3023 0.1268 

1997 0.3890 0.0389 0.5785 0.2391 0.2666 0.1474 

1998 0.5626 0.0598 0.6651 0.3934 0.3201 0.2707 

1999 0.5526 0.0662 0.6930 0.3868 0.3543 0.2730 

2000 0.4905 0.0689 0.5901 0.3497 0.2410 0.2363 

2001 0.5805 0.0792 0.6007 0.4234 0.2551 0.2922 

2002 0.6394 0.1213 0.5942 0.4704 0.2801 0.3284 

2003 0.6372 0.1117 0.5544 0.4651 0.2628 0.3282 

2004 0.6457 0.1166 0.5241 0.4400 0.2496 0.2565 

2005 0.5500 0.1189 0.4822 0.3915 0.2352 0.2280 

2006 0.5800 0.1241 0.4437 0.4136 0.2241 0.2077 

2007 0.6372 0.1291 0.4578 0.4830 0.2358 0.1883 

2008 0.6299 0.1279 0.4083 0.4674 0.2368 0.1803 

2009 0.7149 0.1594 0.3950 0.4747 0.3096 0.2236 

2010 0.6774 0.1498 0.3922 0.4499 0.2725 0.2105 

2011 0.6806 0.1359 0.3869 0.4307 0.2554 0.1911 

2012 0.6796 0.1385 0.3865 0.4127 0.2645 0.2057 

2013 0.7172 0.1634 0.3984 0.4342 0.3097 0.2217 

2014 0.7938 0.1809 0.4272 0.4940 0.3775 0.2368 

2015 0.8260 0.2162 0.4423 0.5024 0.4357 0.2660 

2016 0.8011 0.2299 0.4902 0.5420 0.4585 0.2530 
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 ARDLابستخدام منهجية  : نتائج الدراسة القياسية 2امللحق رقم 

 (QM/GDPالنموذج األول ) -1
 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.206315     Prob. F(1,12) 0.6578 

Obs*R-squared 0.574679     Prob. Chi-Square(1) 0.4484 

     
      

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.237207     Prob. F(3,10) 0.8684 

Obs*R-squared 2.258774     Prob. Chi-Square(3) 0.5205 

     
          

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.608644     Prob. F(20,13) 0.8458 

Obs*R-squared 16.44142     Prob. Chi-Square(20) 0.6889 

Scaled explained SS 2.167208     Prob. Chi-Square(20) 1.0000 
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Series: Residuals
Sample 1983 2016
Observations 34

Mean       1.51e-15
Median  -0.001655
Maximum  0.048396
Minimum -0.046900
Std. Dev.   0.023157
Skewness   0.451638
Kurtosis   2.803277

Jarque-Bera  1.210691
Probability  0.545886

 

ARDL Bounds Test   

Date: 02/13/18   Time: 17:03   

Sample: 1983 2016   

Included observations: 34   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     Test Statistic Value k   

     
     F-statistic  5.905372 5   

     
          

Critical Value Bounds   
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Significance I0 Bound I1 Bound   

     
     10% 2.26 3.35   

5% 2.62 3.79   

2.5% 2.96 4.18   

1% 3.41 4.68   

     
      

ARDL Cointegrating And Long Run Form  

Dependent Variable: GDPPC   

Selected Model: ARDL(2, 3, 3, 3, 1, 3)  

Date: 02/13/18   Time: 11:38   

Sample: 1980 2016   

Included observations: 34   

     
     Cointegrating Form 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     D(GDPPC(-1)) -0.292338 0.161990 -1.804665 0.0943 

D(INV) -0.353946 0.107136 -3.303711 0.0057 

D(INV(-1)) -0.100494 0.126773 -0.792706 0.4422 

D(INV(-2)) -0.115423 0.111769 -1.032694 0.3206 

D(GOV) -0.214183 0.082289 -2.602829 0.0219 

D(GOV(-1)) 0.132519 0.082658 1.603216 0.1329 

D(GOV(-2)) -0.104511 0.077590 -1.346972 0.2010 

D(INFL) 0.002631 0.013070 0.201269 0.8436 

D(INFL(-1)) 0.007396 0.012639 0.585176 0.5684 

D(INFL(-2)) 0.026685 0.012890 2.070125 0.0589 

D(TRADE) 0.526782 0.102641 5.132284 0.0002 

D(QM_GDP) -0.080216 0.065576 -1.223245 0.2429 

D(QM_GDP(-1)) 0.000817 0.080815 0.010110 0.9921 

D(QM_GDP(-2)) 0.118083 0.066306 1.780867 0.0983 

CointEq(-1) -0.015932 0.074725 -0.213208 0.8345 

     
         Cointeq = GDPPC - (0.1936*INV  -23.0277*GOV  -2.0806*INFL + 17.4038 

        *TRADE  -3.5755*QM_GDP  -10.2254 )  

     
          

Long Run Coefficients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     INV 0.193556 9.395774 0.020600 0.9839 

GOV -23.027733 107.095309 -0.215021 0.8331 

INFL -2.080563 9.572824 -0.217341 0.8313 

TRADE 17.403804 80.120888 0.217219 0.8314 

QM_GDP -3.575473 18.728085 -0.190915 0.8515 

C -10.225364 116.610130 -0.087688 0.9315 
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 (Private)حجم القروض اخلاصة النموذج الثاين:  -2
 
 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.233619     Prob. F(1,14) 0.6363 

Obs*R-squared 0.410329     Prob. Chi-Square(1) 0.5218 

     
      

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.107958     Prob. F(2,13) 0.3595 

Obs*R-squared 3.640787     Prob. Chi-Square(2) 0.1620 

 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 0.373656     Prob. F(9,15) 0.9303 

Obs*R-squared 4.578390     Prob. Chi-Square(9) 0.8694 

Scaled explained SS 1.128363     Prob. Chi-Square(9) 0.9991 
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Series: Residuals
Sample 1992 2016
Observations 25

Mean      -9.01e-16
Median  -0.006474
Maximum  0.066800
Minimum -0.050673
Std. Dev.   0.031558
Skewness   0.321428
Kurtosis   2.369190

Jarque-Bera  0.844983
Probability  0.655412

 

 

ARDL Bounds Test   

Date: 02/13/18   Time: 17:36   

Sample: 1992 2016   

Included observations: 24   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     Test Statistic Value k   

     
     F-statistic  4.135831 5   
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Critical Value Bounds   

     
     Significance I0 Bound I1 Bound   

     
     10% 2.26 3.35   

5% 2.62 3.79   

2.5% 2.96 4.18   

1% 3.41 4.68   

     
      

 

ARDL Cointegrating And Long Run Form  

Dependent Variable: GDPPC   

Selected Model: ARDL(2, 1, 0, 0, 1, 0)  

Date: 02/13/18   Time: 17:27   

Sample: 1980 2016   

Included observations: 25   

     
     Cointegrating Form 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     D(GDPPC(-1)) -0.179229 0.128144 -1.398656 0.1823 

D(INV) -0.483180 0.178662 -2.704431 0.0163 

D(GOV) -0.170818 0.128799 -1.326240 0.2046 

D(INFL) -0.003091 0.015206 -0.203242 0.8417 

D(TRADE) 0.606054 0.115678 5.239156 0.0001 

D(PRIVATE) 0.068057 0.067860 1.002906 0.3318 

CointEq(-1) -0.013422 0.108779 -0.123391 0.9034 

     
         Cointeq = GDPPC - (-17.0772*INV  -12.7264*GOV  -

0.2303*INFL + 21.0172 

        *TRADE + 5.0704*PRIVATE + 6.1179 )  

     
          

Long Run Coefficients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     

INV 

-

17.077183 142.667153 -0.119699 0.9063 

GOV 

-

12.726425 107.928913 -0.117915 0.9077 

INFL -0.230255 1.844671 -0.124822 0.9023 

TRADE 21.017186 161.196665 0.130382 0.8980 

PRIVATE 5.070439 40.355826 0.125643 0.9017 

C 6.117926 66.040327 0.092639 0.9274 
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 (Tactif)حجم األصولالنموذج الثالث:  -3
 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.077122     Prob. F(1,13) 0.3183 

Obs*R-squared 2.601537     Prob. Chi-Square(1) 0.1068 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.011854     Prob. F(2,12) 0.3926 

Obs*R-squared 4.906410     Prob. Chi-Square(2) 0.0860 
 
 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.623348     Prob. F(3,11) 0.6146 

Obs*R-squared 4.940268     Prob. Chi-Square(3) 0.1762 

 

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 1.471340     Prob. F(19,14) 0.2331 

Obs*R-squared 22.65463     Prob. Chi-Square(19) 0.2529 

Scaled explained SS 2.881473     Prob. Chi-Square(19) 1.0000 
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Series: Residuals
Sample 1983 2016
Observations 34

Mean       3.93e-15
Median   0.003069
Maximum  0.047590
Minimum -0.058926
Std. Dev.   0.025013
Skewness  -0.309673
Kurtosis   2.500339

Jarque-Bera  0.897104
Probability  0.638552

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARDL Bounds Test   

Date: 02/13/18   Time: 17:45   
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Sample: 1983 2016   

Included observations: 34   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

     
     Test Statistic Value k   

     
     F-statistic  6.508289 5   

     
          

Critical Value Bounds   

     
     Significance I0 Bound I1 Bound   

     
     10% 2.26 3.35   

5% 2.62 3.79   

2.5% 2.96 4.18   

1% 3.41 4.68   
 

 

 

ARDL Cointegrating And Long Run Form  

Dependent Variable: GDPPC   

Selected Model: ARDL(2, 3, 2, 3, 1, 3)  

Date: 02/13/18   Time: 17:44   

Sample: 1980 2016   

Included observations: 34   

     
     Cointegrating Form 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     D(GDPPC(-1)) -0.307268 0.188582 -1.629365 0.1255 

D(INV) -0.255732 0.118777 -2.153041 0.0492 

D(INV(-1)) -0.148076 0.125377 -1.181041 0.2573 

D(INV(-2)) -0.119828 0.104040 -1.151748 0.2687 

D(GOV) -0.249435 0.087029 -2.866115 0.0124 

D(GOV(-1)) 0.128176 0.079906 1.604088 0.1310 

D(INFL) 0.008150 0.014892 0.547275 0.5928 

D(INFL(-1)) 0.021564 0.014592 1.477776 0.1616 

D(INFL(-2)) 0.019474 0.014553 1.338156 0.2022 

D(TRADE) 0.490138 0.083577 5.864508 0.0000 

D(TACTIF) -0.327268 0.204546 -1.599971 0.1319 

D(TACTIF(-1)) 0.014561 0.287783 0.050596 0.9604 

D(TACTIF(-2)) 0.233321 0.217163 1.074404 0.3008 

CointEq(-1) -0.313997 0.121384 -2.586798 0.0215 

     
         Cointeq = GDPPC - (0.6668*INV  -1.7404*GOV  -0.1291*INFL + 

0.7003 

        *TRADE  -1.4357*TACTIF + 10.4692 )  

     
          

Long Run Coefficients 
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     INV 0.666819 0.331117 2.013849 0.0637 

GOV -1.740403 0.721305 -2.412852 0.0301 

INFL -0.129067 0.050247 -2.568662 0.0223 

TRADE 0.700324 0.273945 2.556436 0.0228 

TACTIF -1.435707 0.308791 -4.649446 0.0004 

C 10.469225 0.690805 15.155119 0.0000 

     
      

 

 (Toda&Yamamotto)ابستخدام منهجية السببية  اختبارات: 3امللحق رقم 
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald 

Tests 

Date: 01/25/18   Time: 14:40  

Sample: 1980 2016   

Included observations: 35  

    
        

Dependent variable: GDPpc  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    INV  0.909051 1  0.3404 

PRIVATE  0.108828 1  0.7415 

    
    All  1.098277 2  0.5774 

    
        

Dependent variable: INV  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    GDPpc  0.857763 1  0.3544 

PRIVATE  0.972419 1  0.3241 

    
    All  3.072527 2  0.2152 

    
        

Dependent variable: PRIVATE  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    GDPpc  2.389821 1  0.1221 

INV  6.527253 1  0.0106 

    
    All  8.091838 2  0.0175 
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Dependent variable: GDPpcHH  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    INV  2.865552 2  0.2386 

PRIVATE  2.729222 2  0.2555 

    
    All  4.851047 4  0.3029 

    
        

Dependent variable: INV  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    GDPpcHH  7.232041 2  0.0269 

PRIVATE  2.770122 2  0.2503 

    
    All  9.381735 4  0.0522 

    
        

Dependent variable: PRIVATE  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    GDPpcHH  9.565561 2  0.0084 

INV  3.565577 2  0.1682 

    
    All  14.40596 4  0.0061 

    
        

 

 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald 

Tests 

Date: 01/25/18   Time: 17:06  

Sample: 1980 2016   

Included observations: 34  

    
        

Dependent variable: GDPpc  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    INV  0.245250 2  0.8846 

TCREDIT  0.930901 2  0.6279 

    
    All  1.553403 4  0.8171 

    
        

Dependent variable: INV  
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Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    GDPpc  2.183124 2  0.3357 

TCREDIT  0.452506 2  0.7975 

    
    All  4.710590 4  0.3183 

    
        

Dependent variable: TCREDIT  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    GDPpc  11.46414 2  0.0032 

INV  16.03222 2  0.0003 

    
    All  21.31363 4  0.0003 

    
     

 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 01/25/18   Time: 16:57  

Sample: 1980 2016   

Included observations: 33  

            

Dependent variable: GDPpcHH  

        Excluded Chi-sq df Prob. 

        INV  1.016308 3  0.7973 

TCREDIT  1.587429 3  0.6622 

        All  2.817044 6  0.8314 

            

Dependent variable: INV  

        Excluded Chi-sq df Prob. 

        GDPpcHH  8.698550 3  0.0336 

TCREDIT  4.890954 3  0.1800 

        All  10.46064 6  0.1065 

            

Dependent variable: TCREDIT  

        Excluded Chi-sq df Prob. 

        GDPpcHH  25.25010 3  0.0000 

INV  19.75202 3  0.0002 

        All  37.71206 6  0.0000 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 قائمة املراجع
 



 .........................................................................................قائمة املراجع
 

333 

 

 قائمة املراجع
 املراجع ابللغة العربية: -1
 الكتب:

 
(. حماضرات يف النظرية االقتصادية الكلية: الدوال االقتصادية الكلية 2003إملان، حممد الشريف. ) .1
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، ترمجة خالد العمري. القاهرة: SPSS(. التحليل االحصائي إبستخدام برامج 2006ابالنت ،جويل. ) .2

 دار الفاروق للنشر والتوزيع.
 (. تطور النظام املايل والنمو االقتصادي. عمان: دار الراية. 2015بن قدور، أشواق ) .3
 (. بناء املؤسسات من أجل األسواق. ترمجة: مركز األهرام للرتمجة والنشر. 2002البنك الدويل ) .4
 (. العوملة املالية والنمو االقتصادي. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.2011حسن كرمي، محزة. ) .5
مكان  يف كلسر رأس املال : ملاذا تنتصر الرأمسالية يف الغرب وتفشل  .(2009) .هرانندودي سوتو،  .6

  .القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب آخر؟ ترمجة: كمال السيد.
 (. قضااي اقتصادية معاصرة. عمان: دار زهران للنشر والتوزيع.2013رقايقية، فاطمة الزهراء. ) .7
ة اجلمعي اإلسكندرية: .سعاد إسطنبويل. ترمجة: (. النهج األمثل لتحرير االقتصاد1996روانلد، ما كينون) .8

 .املصرية للنشر
 (. اقتصادايت الفقر وتوزيع الدخل. عمان. دار الراية للنشر والتوزيع.2015سردان، عبد الرمحان. ) .9

عمان: دار صفاء للنشر  النقود واملصارف. اقتصادايت(. 2011إمساعيل. ) ؛ ايمن،مسحان، حسني .10
 والتوزيع.

 دار الشروق. :عمان .إقتصادايت النقود والبنوك .(2012) .، حممد سعيد لسمهوريا .11
 (. فكرة العدالة. ترمجة: مازن جنديل. لبنان: الدار العربية للعلوم انشرون. 2010سن، أمارتيا. ) .12
تعريب مركز ال :(. كيف حتقق ثروة وتطور الدول النامية يف أن واحد. ترمجة2005سي كي، براهاالد .) .13

 .والربجمة. لبنان: الدار العربية للعلوم
 (. طرق القياس االقتصادي: حماضرات وتطبيقات. دار احلامد: األردن.2012)شيخي حممد  .14
املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي، دراسة للمفاهيم واألهداف  (2006) .صاحلي، صاحل. .15
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 221 ............................... 2014 لسنة الدخل مستوايت حسب املايل الشمول :7 -5 رقم الشكل

 222 .................................... 2016 العربية املنطقة يف املايل الشمول معدالت: 8 -5 رقم الشكل

 224 ..................................................... اجلزائر يف املايل الشمول مستوى: 9 -5 رقم الشكل

 225 .......... 2016-2004   راشد ألف لكل التجارية البنوك من املقرتضون مؤشر: 10 -5 رقم الشكل

 227 ....... 2016-2004  راشد ألف لكل البنوك لدى والقروض اإليداع حساابت: 11 -5 رقم الشكل

 231 ............................................... 2014-2004  الفعالية مؤشرات: 12 -5 رقم الشكل

 233 ....................... 2015-1996 البنكي لسوق( Lerner) مؤشر مستوى: 13 -5 رقم الشكل

 235 ....................... 2015-1999 البنكي لسوق (Boone) مؤشر مستوى: 14 -5 رقم الشكل

 1996-2015 ................................... 237(  Bank Z-Score) مؤشر: 15 -5 رقم الشكل

 251 ............... 2016-2015 االقتصادايت بعض يف األراضي إدارة نظام نوعية: 16 -5 رقم الشكل

 253 .................................. 2016-2000 اجلزائر يف امللكية حقوق مؤشر: 17 -5 رقم الشكل

 256 .............................. 2016-2004 اجلزائر يف العقود إنفاد مؤشر تطور: 18 -5 رقم الشكل

 258 .............................. .الدول بعض مع ابملقارنة  القانونية اإلجراءات نوعية: 19 -5 رقم الشكل
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 269 ............. 2016-1980خالل الفرتة  PCHHGDPومؤشر  PCGDP: مؤشر 1 -6الشكل رقم 

 CUSUM of Square .......... 289واختبار  CUSUM: إستقرار النموذج، اختبار 2 -6الشكل رقم 

 299 .....................: قنوات االنتقال والتحرك من التطور املايل إىل النمو االقتصادي3 -6الشكل رقم 
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 الفهرس

 الشكر والعرفان

 االهداء 

 ز-أاملقدمة: .......................................................................................

 1 ........................................ وأساسيات مفاهيم املايل، والنظام االقتصادي النمو: األول الفصل

 2 ....................................................... التنموي الفكر وتطور االقتصادي النمو: االول املبحث

 2 ......................................................................... اإلنتاج وعوامل النمو: األول املطلب

 2 ..................................................................................... النمو تعريف: األول الفرع

 3 .............................................................. التنموي الفكر وتطور والتنمية النمو: الثاين الفرع

 4 ............................................. املستدامة التنمية وأهداف لأللفية اإلمنائية األهداف: الثالث الفرع

 5 ........................................................................ النمو وآليات اإلنتاجية: الثاين ملطلبا

 5 .......................................................................... النمو وحماسبة اإلنتاجية: األول الفرع

 6 ..................................................................................... النمو آليات: الثاين الفرع

 6 .................................................................... ............................التعليم. أ

 6 ................................................................................... ...........اإلبتكار. ب

 7 .................................................................النمو ومناذج التكنولوجي التقدم: الثالث الفرع

 7 .................................................................................... :اخلارجي النمو نظرية. أ

 8 ................................................................................... الداخلي النمو نظرية. ب

 9 ........................................................................ األخرى النمو مصادر: الثالث املطلب

 9.............................................................................. التضخم: األول الفرع

 10 ................................................................................. امليزانية سياسة: الثاين الفرع

 12 .............................................................................. املؤسسي اإلطار: الثالث الفرع

 13 ............................................................... االقتصادي والنمو املؤسسات: الرابع املطلب
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 13 ............................................................... املؤسسات ألمهية النظري اإلطار: األول الفرع

 14 .................................................................... املؤسسات وأشكال تعريف: الثاين الفرع

 16 ............................................... العقود وإنفاد امللكية حقوق وأمهية القانون سيادة: الثالث فرع

 16 .................................................................. .....................القانون سيادة. أ

 17 .......................................................................... العقود وإنفاذ امللكية حقوق. ب

 19 ........................................................................... والنمو القانون سيادة: الرابع الفرع

 20 .................................................. االقتصادي للنمو واملباشرة األساسية احملددات: الرابع الفرع

 22 ............................................................ وأساسيات مفاهيم املايل، النظام: الثاين املبحث

 22 ....................................................... االقتصاد ومتويل االقتصاديون األعوان: األول املطلب

 23 ........................................................................... االقتصاديون األعوان: األول الفرع

 23.......................................................................... املايل العجز أعوان. أ

 24 .................................................................................. املايل الفائض أعوان. ب

 25 ..................................................... املاليني الوسطاء وأمهية السوق كما  عدم: الثاين املطلب

 25 ............................................................................ املعامالت تكاليف: األول الفرع

 25 ........................................................................... املعلومات متاثل عدم: الثاين الفرع

 26 ................................................................................. املضاد االختيار مشكلة.أ

 26 .............................................................................. األخالقي اخلطر مشكلة.ب

 27 ....................................................................... املضاد اإلختيار ختفيض: الثالث الفرع

 28 ........................................................................ .................املعلومات بيع.أ

 28 .............................................................................. للمعلومات العام التنظيم.ب

 29 ................................................................................ املايل النظام: الثالث املطلب

 30 ...................................................................... املايل النظام حول مفاهيم: األول الفرع

 31 ............................................................................ املايل النظام وظائف: الثاين الفرع

 33 ........................................................................ املايل النظام مؤسسات: الثالث الفرع
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 33 ......................................................................... خاصة طبيعة ذات املؤسسات. أ

 34 ...................................................................... .......................البنوك. ب

 35 ............................................................................. األخرى املالية املؤسسات. ج

 37.......................................................................... املالية األسواق. د

 39 ......................................................................... التمويل نظم مناذج: الثالث املبحث

 39 ...................................................... الكلي االقتصاد يف التمويل نظم مناذج: األول املطلب

 40 ........................................................................ الكالسيكية التصنيفات: األول الفرع

 42 ............................................................................. احلديثة التصنيفات: الثاين الفرع

 44 ..................................................................... البنوك حنو املتجه النظام: الثاين املطلب

 44 ....................................................................... البنكي النظام خصائص: األول الفرع

 45 ......................................................................... البنكي النظام مؤشرات: الثاين الفرع

 45 ........................................................................... املالية املؤسسات حجم قياس.أ

 46 ..................................................................... املالية املؤسسات نشاط مؤشرات. ب

 47 ....................................................................... سوق وهيكل الفعالية مؤشرات. ج

 49 ........................................................... املالية األسواق حنو املتجه النظام: الثالث املطلب

 49 ............................................................................... النظام خصائص: األول الفرع

 50 ........................................................................ السوقي النظام مؤشرات: الثاين الفرع

 50 .................................................................................. السوق حجم مؤشرات.أ

 51 ..................................................................... السيولة ودرجة النشاط مؤشرات. ب

 51 ................................................................ الرتكيز ودرجة البورصة فعالية مؤشرات. ج

 52 ....................................................................... لإلقتصاد املايل اهليكل: الرابع املطلب

 53 ........................................................................... املايل اهليكل تعريف: األول الفرع

 53 .............................................................................. املالية البنية حتديد: الثاين الفرع

 53 ........................................................... (احلجم-اهليكل مؤشرات) احلجم خالل من. أ
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 54 ........................................................... (نشاط-اهليكل مؤشر) النشاط خالل من. ب

 54 ........................................................... (الفعالية-اهليكل مؤشر) الفعالية خالل من. ج

 55 ............................................................................................. الفصل خالصة

 56 ..................................................... حمددات التطور املايل ومؤشرات قياسه: الثاين الفصل

 57 .................................................. املايل والشمول املايل اإلقصاء املايل، الكبح: األول املبحث

 57 .................................................................................. املايل الكبح: األول املطلب

 57 ...................................... -فراي حتليل – واالدخار االستثمار على املايل الكبح أثر: األول الفرع

 59 ......................................................... والنمو االستثمار على املايل التحرير أثر: الثاين الفرع

 60 ........................................................... الفعال الطلب على املايل التحرير أثر: الثالث الفرع

 61 ........................................................................ الرمسية غري الوساطة دور: الرابع الفرع

 64 ......................................................... املايل االستقرار على املايل التحرير أثر: اخلامس الفرع

 65 ................................................................................ املايل اإلقصاء: ثاينال املطلب

 65 ............................................................................ املايل اإلقصاء ماهية: األول الفرع

 65 .................................................................... ..................الطوعي اإلقصاء. أ

 66 ................................................................................... ..القصري اإلقصاء. ب

 67 ..................................................... املالية اخلدمات حنو والولوج الوصول حواجز: الثاين الفرع

 67 .................................................................................. العامة االقتصادية البيئة. أ

 68 ............................................................. :املالية للخدمات وطلب عرض توافق عدم.ب

 73 ............................................................................... املايل الشمول: لثالثا املطلب

 75 ........................................................................... املايل الشمول تعريف: األول الفرع

 77 ............................................................ قياسه ومؤشرات املايل التضمني أبعاد: الثاين الفرع

 78 .................................................................................. .............الوصول. أ

 78 .................................................................................. .........االستعمال. ب

 78 .................................................................................. .............النوعية. ج
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 82 ................................................................ قياسه ومؤشرات املايل التطور: الثاين املبحث

 82 .............................................................. األساسية ودعائمه املايل التطور: األول املطلب

 82 ............................................................................. املايل التطور تعريف: األول الفرع

 84 ............................................................................. املايل التطور دعائم:  الثاين الفرع

 85 ........................................................................ واملؤسسات السياسات العوامل،. أ

 86 ................................................................................ املايل والسوق الوسطاء. ب

 86 .................................................................................. ......املال رأس وفرة. ج

 87 .................................................................. املايل التطور قياس مؤشرات: الثاين املطلب

 88 ......................................................................... البنكي التطور مؤشرات: األول الفرع

 88 ....................................................... احمللي الناتج إىل الواسع مبعدهلا النقدية الكتلة نسبة.أ

 88 ................................................................................... ....اخلاصة القروض.ب

 88 .................................. التجارية والبنوك املركزي البنك أصول جمموع إىل التجارية البنوك أصول.ج

 89 .................................................................... احمللي الناتج إىل الودائع إمجايل نسبة. د

 89 ....................................................... القروض إمجايل إىل اخلاص للقطاع القروض نسبة.ه

 89 ..................................................................... املايل السوق تطور مؤشرات: الثاين الفرع

 89........................................................................... البورصة رمسلة معدل.أ

 89 ............................................................................... .........التداول معدل.ب

 90 .................................................................................. .......الدوران معدل.ج

 90 .................................................................... املايل للتطور أخرى جوانب: الثالث الفرع

 92 ........................................................... املايل والتطور واملؤسسات القانون: الثالث املبحث

 92 ............................................................................. والتمويل القانون: األول املطلب

 93 ....................................................................... والقانون املؤسسات أمهية: األول الفرع

 94 ............................................................................ املايل والتطور القانون: الثاين الفرع

 97 ........................................................... املايل التطور يف القانون أتثري قنوات: الثاين املطلب
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 98 ................................................................................. السياسية القناة: األول الفرع

 99 ................................................................................... التكيفية القناة: الثاين الفرع

 100 ....................................................................... االجتماعي مال الرأس: الثالث الفرع

 103..................................................................................الفصل خالصة
 104 .................. االقتصادي والنمو املايل التطور بني التفاعل ومستوى التأثري قنوات: الثالث الفصل

 105 ............................................... التمكينية والبيئة االقتصادي النمو التمويل،: األول املبحث

 105 ............................................. التفاعل مستوى زايدة يف التمكينية البيئة أمهية: األول املطلب

 105 ...................................................................... النمو – التمويل عالقة: األول الفرع

 108 .............................................................. الفعالة املالية األنظمة خصائص: الثاين الفرع

 108 ......................................................................... ...............:املايل العمق.أ

 109 ........................................................................... املايل شمولال أو الوصول.ب

 109 ............................................................................... ............:الكفاءة.ج

 109 ................................................................................ ..........:االستقرار.د

 110 .................................................................. املايل للتطور التمكينية البيئة: الثاين الفرع

 111 ........................................... االقتصادي والنمو التمويل لعالقة النظرية املقاربة: الثاين املطلب

 111 .................................... االقتصادي النمو يف املالية الوساطة لدور النظري األساس: األول الفرع

 111 ................................................................................ :الداخلي النمو نظرية. أ

 111 .......................................................................... :للتمويل اهليكلية املدرسة. ب

 112 ..................................................................... :املايل والتحرير الليربالية املدرسة.ج

 Pagano ............................................................................. 112 حتليل: الثاين الفرع

 114 ..................... (الوظيفية املقاربة) االقتصادي النمو على وأثرها املايل النظام وظائف: الثالث املطلب

 115 ......................................................... املال رأس وختصيص املعلومات إنتاج: األول الفرع

 116 .............................................................. احلوكمة وممارسة الشركات مراقبة: الثاين الفرع

 117 ............................................................................ املدخرات جتميع: الثالث الفرع
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 117 .............................................................................. املخاطر حتسني: رابعال الفرع

 119 ...................................................................... التبادل عملية تسهيل: اخلامس الفرع

 120 ........................................ التأثري وقنوات السببية العالقة والنمو، املايل التطور: الثاين املبحث

 121 ............................................................................ السببية العالقة: ولاأل املطلب

 121 ............................................................................. األحادية السببية: األول الفرع

 121......................................................................... العرض توجيه فرضية. أ

 123 ................................................................................ فرضية الطلب التابع.ب

 123 ............................................................................. :املزدوجة السببية: الثاين الفرع

 125 .............................................................. السليب التأثريو  احليادية العالقة: الثالث الفرع
 125أ.فرضية عتبة التأثري........................................................................
 126ب.التأثري السليب ولعنة املوارد الطبيعية.......................................................

 126 ...................................................... الدخل مستوى وحتسني املايل التطور: الثاين املطلب

 127 ........................................................... اخلاص القطاع وحتفيز املايل التطور: األول الفرع

 127 ..................................................................... املال رأس وتراكم االنتاجية زايدة. أ

 127 ......................................................................... واالبتكار املنافسة يف زايدة. ب

 127 .............................................................................. للدفع جيد نظام يوفر. ج

 128 ................................................................. التقلبات وتقليل املايل التطور: الثاين الفرع

 128 ............................................................. املخاطر يف واملشاركة الصدمات إمتصاص.أ

 128 ................................................................... األجل طويلة االستثمارات زايدة .ب

 129 ................................................................... املكلفة املالية األزمات من التقليل .ج

 129 .......................................................... العام القطاع وتشجيع املايل التطور: الثالث الفرع

 129 ................................................................. التكنولوجي التجديد  قناة: الثاين املطلب

 131 ..............................................................واإلخرتاعات اإلبتكارات متويل:  األول الفرع

 133 ...................................................................اخلارجية اإلقتصادية اآلاثر:  الثاين الفرع
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 135 ..................................................................... املال رأس تراكم قناة: الثالث املطلب

 136 ................................................................................ السيولة خطر: األول الفرع

 138 ............................................................. املعلومات وتوفري األخطار تسيري: الثاين الفرع

 141 ........................................................... املالية اخلدمات إىل الوصول قناة: الرابع املطلب

 141 ................................................................. الفقر من واحلد املايل التطور: األول الفرع

 141 ................................................................. الفقر من والتخفيف املالية اخلدمات. أ

 143 ................................................................ الالمساواة من والتقليل النمو تدعيم. ب

 144 .............................................................. البشري املال ورأس املايل التطور: الثاين الفرع

 144......................................................................... والصحة املايل التطور.أ

 145 ............................................................................... والتعليم املايل التطور. ب

 146 ................................ التفاعل مستوى زايدة واسرتاتيجيات النامية الدول أنظمة: الثالث املبحث

 147 .................................................................. املالية األنظمة خصائص: األول املطلب

 147 ........................................................... (املايل اهليكل) املايل األداء ضعف: األول الفرع

 147 ............................................................................... ...البنكي املايل اهليكل.أ

 148 ............................................................................... لألسواق املايل اهليكل.ب

 149 .............................................................................. والتمويل القانون وجهة.ج

 150 ........................................................................... املالية اخلدمات نظر وجهة.د

 151 ............................................................................. املؤسسات جودة: الثاين الفرع

 151 .................................................................. :....................احلقوق محاية.أ

 152 .................................................................... (:احلكم نظام) احلكومة يف الثقة.ب

 154 ............................................................. احلديثة واملقاربة املايل االنفتاح: الثاين املطلب

 154 .................................................... املايل لالنفتاح املباشرة وغري ةاملباشر  اآلاثر: األول الفرع

 154 ................................................................... :...................املباشرة املزااي.أ

 155 .............................................................................. :....املباشرة غري املزااي.ب
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 155 ................................................................. املايل لالنفتاح اجلديدة النظرة: الثاين الفرع
 157الفرع الثالث: عتبة التطور املايل واملؤسسايت.........................................................

 160:.................................................................................الفصل خالصة
 161 ................................. اجلزائر يف التمويلي النموذج وتطور املالية اإلصالحات: الرابع الفصل

 162 .............................................. -املايل الكبح – املايل التحرير قبل ما مرحلة: األول املبحث

 162 ................................................................. املايل النظام تطور مراحل: األول املطلب

 162 ........................................... (The Sovereignty Phase) السيادة مرحلة: األول الفرع

 163 ........................... (The Phase of Algerianization) والتنشئة التأميم مرحلة: الثاين الفرع

 164 ...................................................................... العضوية اهليكلة إعادة: الثالث الفرع

 166 ................................................ املايل الكبح فرتة خالل التمويل اسرتاتيجية: الثاين املطلب

 167 ..................................................................... النقدي التوسع حمددات: األول الفرع

 169 ................................................................................ للدولة قروض: الثاين الفرع

 170 ............................................................................ لالقتصاد قروض: الثالث الفرع

 171 ............................................................... املايل النظام ونشاط حجم: الثالث املطلب

 171 .................................................. املركزي والبنك التجارية البنوك أصول حجم: األول الفرع

 172......................................................................... املركزي البنك حجم.أ

 173 ............................................................................... التجارية البنوك حجم.ب

 174 ........................................................................... املايل النظام حجم: الثاين الفرع

 176 .................................................................. املايل النظام حترير مرحلة: الثاين املبحث

 177 ........................................................................ القرض سوق حترير: األول املطلب

 177 ............................................................ املركزي البنك وأتهيل الفصل آلية: األول الفرع

 177 .......................................................................... املركزي والبنك اخلزينة عالقة. أ

 178 ............................................................................ املالية واملؤسسات البنوك.ب
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 مت حبمد هللا
 



بني التطور املايل  أتثريوجود عالقة وليت حاولت تفسري يف مجلة من الفرضيات االتمويل والنمو التحليل النظري لعالقة  يتلخص امللخص:
وزايدة معدالت تراكم رأس املال  النموبع والتأثري املتبادل ميكن تعزيز والطلب التا العرض القائد ياتوالنمو االقتصادي. فمن خالل فرض

  وإحداث تنوع تكنولوجي.

يف املقابل نتائج الدراسات التطبيقية مل تكن حامسة من خالل أتكيد بعض الدراسات على التأثري االجيايب، يف حني دراسات 
على سلبيات التمويل املفرط، ضرورة حتقق عتبة التأثري وأمهية وجود تطور مؤسسايت، وأخريا أثر  ابلتأكيدأخرى أكدت على التأثري السليب 

 لعنة املوارد الطبيعية على فعالية النظام املايل أين يصبح التمويل عائق أمام النمو طويل األجل.

دار الذايت لإلبطاءات املوزعة أشارت النتائج أما فيما خيص حالة اجلزائر فالعالقة غري حامسة، فمن خالل استخدام منهجية االحن
يف  .إىل وجود دالئل إحصائية على التأثري السليب ملؤشرات التطور املايل على نصيب الفرد احلقيقي من الناتج كمؤشر للنمو االقتصادي

من  اقريبأضحى النموذج التمويلي  عالية، كبرية وسيطرة البنوك العامة وبدرجة تركزنظام املايل ويف ظل وجود فجوة مؤسساتية  الهذا االجتاه 
على فعالية وأتثريها السليب لوجود إشارات واضحة للعنة  املوارد  الطبيعية املتمثلة يف وفرة النفط ، وذلك  (Beck and Niliمقاربة )

عملية التخصيص األمثل وتعظيم   منبداليعمل على سوء ختصيص املوارد اهليكل املايل البنكي  األمر الذي جعلوظائف النظام املايل، 
 التنويع.  مناملخاطر بدال

 التطور املايل، التطور املؤسسايت، العرض القائد، الطلب التابع، النمو االقتصادي. الكلمات املفتاحية:

Abstract: The theoretical analysis of the relationship between the finance and the growth 

tries to explain the existence of a relationship as well as an impact on the financial 

development and the economic growth by highlighting some hypotheses. Through the 

supply leading, demand following, and the mutual effect, the economic growth can be 

boosted, the Capital accumulation rates increased and the technological diversity achieved. 

So, some applied studies were content with the positive effect the fact that the results were 

ambiguous. In contrast, other studies have treated the negative effects focusing on the 

disadvantages of the unreasonable finance (too much finance), the threshold of that impact, 

the necessity of the institutional development and the influence of the curse of the natural 

resources on the effectiveness of the financial system the fact that the finance will obstruct 

the long-term growth.  

Concerning Algeria, the statistical evidence of the negative impact of the indicators 

of the financial growth on the real per capita from the product as an indicator of the 

economic development is deduced as a consequence of depending on the method of the 

Autoregressive of the Distributed Lag. Because of This financial system, the institutional 

gap and the intensive control of the public banks, the financial example comes closer to the 

approach of (Beck and Nili) according to the curse of the natural resources that includes the 

abundant oil and its influence on the effectiveness of the functions of the financial system. 

As a result, the financial structure which is related to the bank uses to badly 

customize the resources instead of the ideal customization and the aggrandizement of the 

risks instead of the diversification. 

Key Words: financial development, institutional development, supply leading, demand 

following, economic growth.  


